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 پيشگفتـار
بورس کاالي ايران در پاس��خ به نيازهاي اساس��ي اقتص��اد ملي با الهام 
از تجارب جهاني ش��کل گرفته و در مدتي کوتاه توانس��ته اس��ت بازاري 
ساختار يافته، قانونمند و تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار ايجاد 
نمايد. ترديدي نيس��ت که با توجه به کارکرد ذاتي اين بورس، قوانين و 
مقررات نقش اصلي درت��داوم و بهبود فعاليت هاي آن ايفا مي نمايد. اين 
موضوع وقتي اهميت بيشتري پيدا مي کند که بدانيم روابط موجود بين 
فعاالن اين ب��ازار به دليل وجود مجموعه متنوع��ي از کاالها و ابزارهاي 
معامالتي، از چنان پيچيدگي برخوردار اس��ت که ورود افراد به اين بازار 
جهت اس��تفاده مطلوب از آن، بدون تس��لط کافي بر قوانين و مقررات، 
بس��يار پرريسک خواهد بود. بر همين اساس شرکت بورس کاالي ايران، 
در پاس��خ به نياز فعاالن بازار جهت دسترسي به مجموعه قوانين مرتبط 
و مق��ررات حاکم بر اين بورس و ايفاي بخش��ي از وظايف خود که همانا 
آموزش و فرهنگ س��ازي مرتبط با فعاليت هاي بورس کاال براي تسهيل، 
بهبود و گسترش دادوستد در بورس مي باشد، اقدام به گردآوري مجموعه  
پيش رو نموده اس��ت. عالوه ب��ر اين، وجود چنين مجموعه منس��جمي 
مي تواند امکان مقايس��ه، نقد و ارايه پيشنهادهاي منطقي و عملي براي 

بهبود قوانين و مقررات مربوطه را بيش از پيش فراهم نمايد. 
اين مجموعه مش��تمل بر چهار فصل مي باش��د که فصل اول آن به متن 
قوانين مصوب مجلس ش��وراي اسالمي که به صورت مستقيم با عملکرد 
بورس کاالي ايران در ارتباط مي باش��ند، پرداخته است. فصل دوم کتاب 
در برگيرنده آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي قوانين مذکور است. 
مصوب��ات و مقررات مربوط به معامالت در بورس کاالي ايران مفاد فصل 
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س��وم اين کتاب را تش��کيل مي دهند. فصل پاياني کتاب نيز در خصوص 
مق��ررات مربوط به تخلفات و حل و فص��ل اختالفات فعاالن اين بازار در 

حال توسعه مي باشد.
 اميد اس��ت ذينفعان، صاحبنظران و کارشناس��ان اي��ن حوزه با توجه به 
مجموعه تدوين ش��ده پيش رو که براي اولين بار در طول فعاليت بورس 
کاالي ايران منتش��ر مي شود، با ارايه نقطه نظرات، انتقادات و پيشنهادات 

سازنده خود ما را در توسعه روز افزون اين نهاد ملي ياري نمايند.

حامد سلطانی نژاد 
مديرعامل بورس کاالي ايران

فصل اول
قوانیــن
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قانون بازار اوراق بهادارجمهوري اسالمي ايران

)مصوب 1384/09/01 مجلس شوراي اسالمي(

 بخش اول: تعاريف و اصطالحات
م�اده1: اصطالح��ات و واژه هايي که در اين قانون به کار رفته اس��ت، داراي 

معاني زير مي باشند:
1. ش�وراي عالي بورس و اوراق بهادار: ش��ورايي است که به موجب ماده 

)3( اين قانون تشکيل مي شود و بعد از اين »شورا« ناميده مي شود.
2. س�ازمان بورس و اوراق بهادار: س��ازماني است که به موجب ماده )5( 

اين قانون تشکيل مي شود و بعد از اين »سازمان« ناميده مي شود.
3. بورس اوراق بهادار: بازاري متش��کل و خودانتظام است که اوراق بهادار 
در آن توس��ط کارگ��زاران و ي��ا معامله گران طبق مقررات اي��ن قانون، مورد 
دادوس��تد قرار مي گيرد. ب��ورس اوراق بهادار )که از اي��ن پس بورس ناميده 

مي شود( در قالب شرکت سهامي عام تاسيس و اداره مي شود.
4. هيات داوري: هياتي اس��ت ک��ه به موجب ماده 37 اين قانون تش��کيل 

مي شود.
5. کان�ون: کانون هاي کارگ��زاران، معامله گ��ران، بازارگردانان، مش��اوران، 
ناش��ران، سرمايه گذاران و ساير مجامع مشابه، تشکل هاي خود انتظامي است 
که به منظور تنظيم روابط بين اش��خاصي که طب��ق اين قانون به فعاليت در 
بازار اوراق بهادار اش��تغال دارند، طبق دستورالعمل هاي مصوب »سازمان« به 

  صورت موسسه غيردولتي، غيرتجاري و غيرانتفاعي به ثبت مي رسند.
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6. تش�کل خودانتظام: تشکلي اس��ت که براي حسن انجام وظايفي که به 
موج��ب اين قانون برعهده دارد و هم چنين براي تنظيم فعاليت هاي حرفه اي 
خود و انتظام  بخشيدن به روابط بين اعضا، مجاز است ضوابط و استانداردهاي 
حرفه اي و انضباطي را که الزم مي داند، با رعايت اين قانون، وضع و اجرا کند.

7. ش�رکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه: شرکتي 
اس��ت که امور مربوط به ثبت، نگهداري، انتقال مالکيت اوراق بهادار و تسويه 

وجوه را انجام مي دهد.
8. بازارهاي خارج از بورس: بازاري است در قالب شبکه ارتباط الکترونيک 
ي��ا غيرالکتروني��ک که معام��الت اوراق بهادار در آن بر پاي��ه مذاکره صورت 

مي گيرد.
9. ب�ازار اوليه: بازاري اس��ت ک��ه اولين عرضه و پذيره نويس��ي اوراق بهادار 
جديداالنتش��ار در آن انجام مي شود و منابع حاصل از عرضه اوراق بهادار در 

اختيار ناشر قرار مي گيرد.
10. ب�ازار ثانويه: بازاري اس��ت که اوراق بهادار، پ��س از عرضه اوليه، در آن 

مورد دادوستد قرار مي گيرد.
11. بازار مش�تقه: بازاري اس��ت که در آن قراردادهاي آتي و اختيار معامله 

مبتني بر اوراق بهادار يا کاال داد و ستد مي شود.
12. ناشر: شخص حقوقي است که اوراق بهادار را به نام خود منتشر مي کند.

13. کارگزار: ش��خص حقوقي اس��ت که اوراق بهادار را ب��راي ديگران و به 
حساب آن ها معامله مي کند.

14. کارگ�زار/ معامله گر: ش��خص حقوقي اس��ت که اوراق به��ادار را براي 
ديگران و به حساب آن ها و يا به نام و حساب خود معامله مي کند.

15. بازارگ�ردان: کارگزار/ معامله گري اس��ت که با اخذ مج��وز الزم با تعهد به 
افزايش نقدشوندگي و تنظيم عرضه  و  تقاضاي اوراق بهادار معين و تحديد دامنه  

نوسان قيمت آن، به دادوستد آن اوراق مي پردازد.
16. مش�اور س�رمايه گذاري: شخص حقوقي اس��ت که در قالب قراردادي 
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مشخص، درباره خريدوفروش اوراق بهادار، به سرمايه گذار مشاوره مي دهد.
17. س�بدگردان: شخص حقوقي است که در قالب قراردادي مشخص و به 
منظور کسب انتفاع، به خريدوفروش اوراق بهادار براي سرمايه گذار مي پردازد.

18. ش�رکت تامين س�رمايه: شرکتي اس��ت که به عنوان واسطه بين ناشر 
اوراق بهادار و عامه س��رمايه گذاران فعاليت مي کن��د و مي تواند فعاليت هاي 
کارگزاري، معامله گري، بازارگرداني، مشاوره، سبدگرداني، پذيره نويسي، تعهد 

پذيره نويسي و فعاليت هاي مشابه را با اخذ مجوز از »سازمان« انجام دهد.
19. صندوق بازنشس�تگي: صندوق س��رمايه گذاري اس��ت که با استفاده 
از طرح ه��اي پس ان��داز و س��رمايه گذاري، مزاي��اي تکميلي را ب��راي دوران 

بازنشستگي اعضاي آن فراهم مي کند.
20. صن�دوق س�رمايه گذاري: نهادي مالي اس��ت که فعالي��ت اصلي آن 
س��رمايه گذاري در اوراق بهادار مي باشد و مالکان آن به نسبت سرمايه گذاري 

خود، در سود و زيان صندوق شريک اند.
21. نهادهاي مالي: منظور نهادهاي مالي فعال در بازار اوراق بهاداراند که از 
آن جمله مي توان به »کارگزاران«، »کارگزاران/معامله گران«، »بازارگردانان«، 
»صندوق ه��اي  رتبه بن��دي«،  »موسس��ات  س��رمايه گذاري«،  »مش��اوران 
س��رمايه گذاري«، »ش��رکت هاي س��رمايه گذاري«، »ش��رکت هاي پردازش 
اطالعات مالي«، »شرکت هاي تامين سرمايه« و »صندوق هاي بازنشستگي« 

اشاره کرد.
22. ش�رکت مادر )هلدينگ(: ش��رکتي که با س��رمايه گذاري در شرکت 
س��رمايه پذير جهت کس��ب انتفاع، آن قدر حق راي کس��ب مي کند که براي 
کنترل عمليات ش��رکت، هيات مديره را انتخ��اب کند و يا در انتخاب اعضاي 

هيات مديره موثر باشد.
23. ارزش ياب: کارشناس مالي اي است که دارايي ها و اوراق بهادار موضوع 

اين قانون را مورد ارزشيابي قرار  دهد.
24. اوراق بهادار: هر نوع ورقه يا مس��تندي اس��ت که متضمن حقوق مالي 
قابل  نقل  و انتقال براي مالک  عين و يا منفعت آن باشد. »شورا« اوراق بهادار 
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قابل معامل��ه را تعيين و اعالم خواهد کرد. مفهوم ابزار مالي و اوراق بهادار در 
متن اين قانون، معادل هم در نظر گرفته شده است.

25. انتشار: انتشار عبارت است از صدور اوراق بهادار براي عرضه  عمومي.
26. عرضه عمومي: عرضه اوراق بهادار منتشره به عموم جهت فروش.

27. عرض�ه خصوصي: فروش مس��تقيم اوراق بهادار توس��ط »ناش��ر« به 
سرمايه گذاران نهادي است.

28. پذيره نويسي: فرآيند خريد اوراق بهادار از ناشر و يا نماينده قانوني آن 
و تعهد پرداخت وجه کامل آن طبق قرارداد.

29. تعهد پذيره نويس�ي: تعهد شخص ثالث براي خريد اوراق بهاداري که 
ظرف مهلت »پذيره نويسي« به فروش نرسد.

30. اعالميه پذيره نويس�ي: اعالميه اي اس��ت که از طري��ق آن، اطالعات 
مربوط به ناشر و اوراق بهادار قابل پذيره نويسي در اختيار عموم قرار مي گيرد.

31. بيانيه ثبت: مجموعه فرم ها، اطالعات و اس��ناد و مدارکي اس��ت که در 
مرحله تقاضاي ثبت شرکت، به »سازمان« داده مي شود.

32. اطالعات نهاني: هرگونه اطالعات افش��ا  نش��ده ب��راي عموم که به طور 
مستقيم و يا غيرمستقيم به اوراق بهادار، معامالت يا ناشر آن مربوط مي شود، 
و در صورت انتش��ار، بر قيمت و يا تصميم س��رمايه گذاران براي معامله اوراق 

بهادار مربوط تاثير مي گذارد.
33. س�بد: مجموعه دارايي هاي مالي است که از محل وجوه سرمايه گذاران 

خريداري مي شود.
 بخش دوم: ارکان بازار اوراق بهادار

ماده2: در راس��تاي حمايت از حقوق س��رمايه  گذاران و با هدف ساماندهي، 
حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کاراي اوراق بهادار و به منظور نظارت 
بر حسن اجراي اين قانون، »شورا« و »سازمان« با ترکيب، وظايف و اختيارات 

مندرج در اين قانون تشکيل مي شود.
ماده3: »شورا« باالترين رکن بازار اوراق بهادار است که تصويب سياست هاي 
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کالن آن بازار را برعهده دارد. اعضاي »شورا« به شرح ذيل مي باشد:
1. وزير امور اقتصادي و دارايي

2. وزير بازرگاني
3. رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران

4. رؤساي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون
5. رئيس »س��ازمان« که به عنوان دبير »شورا« و س��خنگوي »سازمان« نيز 

انجام وظيفه خواهد کرد.
6. دادستان کل کشور يا معاون وي

7. يک نفر نماينده از طرف »کانون« ها
8. س��ه نفر خبره مالي منحصرا از بخش خصوصي با مش��ورت تش��کل هاي 
حرفه اي بازار اوراق بهادار به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب 

هيات وزيران
9. ي��ک نفر خبره منحص��را از بخش خصوصي به پيش��نهاد وزير ذي ربط و 

تصويب هيات وزيران براي هر »بورس کااليي«
تبصره1: رياست شورا با وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد بود.

تبصره2: مدت ماموريت اعضاي موضوع بندهاي 7، 8 و 9 پنج س��ال است و 
آن��ان را نمي توان از ميان اعضاي هيات مديره و کارکنان »س��ازمان« انتخاب 

کرد.
تبص�ره3: انتخاب مجدد اعضاي موضوع بندهاي7، 8 و 9 اين ماده حداکثر 

براي دو  دوره امکان پذير خواهد بود. 
تبص�ره4: اعضاي موضوع بند 9، فقط در جلس��ات مربوط به تصميم گيري 

همان بورس شرکت مي کنند.
ماده4: وظايف »شورا« به شرح زير مي باشد:

1. اتخاذ تدابير الزم جهت س��اماندهي و توسعه بازار اوراق بهادار و اِعمال نظارت 
عاليه بر اجراي اين قانون

2. تعيين سياست ها و خط مشي بازار اوراق بهادار در قالب سياست هاي کلي 
نظام و قوانين و مقررات مربوط
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3. پيش��نهاد آيين نامه هاي الزم براي اج��راي اين قانون جهت تصويب هيات 
وزيران

4. تصويب ابزارهاي مالي جديد
5. ص��دور، تعلي��ق و لغو مج��وز فعاليت »بورس«ه��ا، »بازاره��اي خارج از 
بورس«، »شرکت هاي س��پرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه« و 

»شرکت هاي تامين سرمايه«
6. تصويب بودجه و صورت هاي مالي »سازمان«

7. نظارت بر فعاليت  و رسيدگي به شکايت از »سازمان«
8. تصويب نوع و ميزان وصولي هاي »سازمان« و نظارت بر آن ها
9. انتخاب بازرس/حسابرس »سازمان« و تعيين حق الزحمه آن

10. انتخاب اعضاي هيات مديره »سازمان«
11. تعيين حقوق و مزاياي رئيس و اعضاي هيات مديره »سازمان«

12. انتخاب اعضاي »هيات داوري« و تعيين حق الزحمه آنان
13. اعط��اي مجوز ب��ه »بورس« به منظ��ور عرضه اوراق بهادار ش��رکت هاي 

پذيرفته شده خود در بازارهاي خارجي
14. اعطاي مجوز پذيرش اوراق بهادار خارجي به »بورس« 

15. اعطاي مجوز به »بورس« جهت معامالت اشخاص خارجي در »بورس«
16. س��اير اموري که به تش��خيص هيات وزيران، به بازار اوراق بهادار مربوط 

باشد.
تبصره: مصوبات ش��ورا پس از تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي الزم  االجرا 

خواهد بود.
ماده5: »س��ازمان« موسس��ه عمومي غيردولتي اس��ت که داراي شخصيت 
حقوقي و مالي مس��تقل بوده و از محل کارمزدهاي دريافتي و سهمي از حق 
پذيرش شرکت ها در »بورس« ها و ساير درآمدها اداره خواهد شد. منابع الزم 
براي آغاز فعاليت و راه اندازي س��ازمان يادش��ده از محل وجوه اماني شوراي 

بورس نزد سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران تامين مي شود.
تبصره: اساس��نامه و تش��کيالت »سازمان« حداکثر ظرف س��ه ماه از تاريخ 
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تصويب اين قانون توس��ط »ش��ورا« تهيه و به تصوي��ب هيات وزيران خواهد 
رسيد. 

ماده6: هيات مديره »س��ازمان« داراي 5 عضو اس��ت که از ميان افراد امين 
و داراي حسن ش��هرت و تجربه در رش��ته مالي منحصرا از کارشناسان بخش 
غيردولتي به پيش��نهاد رئيس »شورا« و با تصويب »شورا« انتخاب مي شوند. 

رئيس »شورا« حکم اعضاي هيات مديره را صادر مي کند.
ماده7: وظايف و اختيارات هيات مديره »سازمان« به شرح زير است:

1. تهيه آيين نامه هاي الزم براي اجراي اين قانون و پيشنهاد آن به شورا
2. تهيه و تدوين دستور العمل  هاي اجرايي اين قانون

3. نظارت بر حسن اجراي اين قانون و مقررات مربوط
4. ثبت و صدور مجوز »عرضه عمومي« اوراق بهادار و نظارت بر آن

5. درخواست صدور، تعليق و لغو مجوز تاسيس »بورس«ها و ساير نهادهايي 
که تصويب آن ها بر عهده »شورا«ست

6. صدور، تعليق و لغو مجوز تاس��يس »کانون ها« و »نهادهاي مالي« موضوع 
اين قانون که در حوزه عمل مستقيم »شورا« نيست.

7. تصويب اساس��نامه »بورس ها«، »کانون ها«، »نهادهاي  مالي« موضوع اين 
قانون

8. اتخاذ تدابير الزم جهت پيشگيري از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار
9. اعالم آن دس��ته از تخلفات در بازار اوراق به��ادار که اعالم آن ها طبق اين 

قانون بر عهده »سازمان« است به مراجع ذي صالح و پيگيري آن ها
10. ارايه صورت هاي مالي و گزارش هاي ادواري در مورد عملکرد »سازمان« 

و هم چنين وضعيت بازار اوراق بهادار به »شورا«
11. اتخ��اذ تدابير ضروري وانجام اقدامات الزم به منظور حمايت از حقوق و 

منافع سرمايه گذاران در بازار اوراق بهادار
12. ايجاد هماهنگي هاي الزم در بازار اوراق بهادار و همکاري با ساير نهادهاي 

سياست گذاري و نظارتي
13. پيشنهاد به کارگيري »ابزارهاي مالي« جديد در بازار اوراق بهادار به شورا
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14. نظارت بر سرمايه گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي در »بورس«
15. تهي��ه بودجه و پيش��نهاد انواع درآمدها و نرخ هاي خدمات »س��ازمان« 

جهت تصويب توسط »شورا«
16. تصويب سقف نرخ هاي خدمات و کارمزدهاي »بورس« و ساير »نهادهاي 

مالي« موضوع اين قانون
17. صدور تاييدنامه »س��ازمان« قبل از ثبت ش��رکت هاي س��هامي عام نزد 

مرجع ثبت شرکت ها و نظارت »سازمان« بر آن شرکت ها
18. بررس��ي و نظ��ارت بر افش��اي اطالعات با اهميت توس��ط ش��رکت هاي 

ثبت شده نزد »سازمان«
19. همکاري نزديک و هماهنگي با مراجع حس��ابداري به ويژه هيات تدوين 

استانداردهاي حسابرسي
20. انج��ام تحقيقات کالن و بلند مدت براي تدوين سياس��ت هاي آتي بازار 

اوراق بهادار
21. همکاري و مش��ارکت با مراجع بين المللي و پيوس��تن به س��ازمان هاي 

مرتبط منطقه اي و جهاني
22. انجام ساير اموري که از طرف »شورا« به »سازمان« محول شده باشد.

ماده8: مدت عضويت هر يک از اعضاي هيات مديره پنج سال است و انتخاب 
مجدد آنان براي يک دوره ديگر بالمانع است.

ماده9: رئيس هيات مديره »سازمان« از بين اعضاي هيات مديره به پيشنهاد 
اعضا و تصويب »شورا« براي مدت سي ماه تعيين خواهد شد.

تبصره1: رئيس هيات مديره، » رئيس« س��ازمان و باالترين مقام اجرايي آن 
خواهد بود.

تبصره2: وظايف و حدود اختيارات رئيس »سازمان« در اساسنامه »سازمان« 
تعيين خواهد شد.

ماده10: اش��تغال اعض��اي هيات مديره به صورت موظ��ف و تمام وقت بوده و 
به  هيچ وجه حق اش��تغال يا پذيرش مس��ئوليت ديگري در ساير دستگاه ها، 

بنگاه ها و نهادها اعم از دولتي و غيردولتي را نخواهند داشت.
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ماده11: در صورت برکناري، فوت يا استعفاي هر يک از اعضاي هيات مديره، 
جانش��ين وي براي مدت باقي مانده، ظرف پانزده  روز حس��ب مورد به  ترتيب 
مق��رر در م��اده )6( منصوب خواهد ش��د. ش��رايط برکناري در اساس��نامه 

»سازمان« قيد خواهد شد.
ماده12: اعضاي هيات مديره قبل از ش��روع به کار در »سازمان« موظفند در 
جلس��ه »ش��ورا« س��وگند ياد کنند که وظايف قانوني خود را به نحو احسن 
انج��ام دهند و در انجام وظايف نهايت دقت و بي طرفي را به کار برند و کليه 
تصميماتي را که مي گيرند مقرون به صالح کش��ور بوده و رعايت حفظ اسرار 
»سازمان« و هيات مديره را بنمايند. متن سوگندنامه در اساسنامه »سازمان« 

مندرج خواهد شد.
م�اده13: حقوق و مزاياي رئيس و اعضاي هيات مديره »س��ازمان« از محل 

بودجه »سازمان« پرداخت مي شود.
تبصره: حق حضور اعضاي غيردولتي »ش��ورا« در جلسات شورا، به پيشنهاد 
رئي��س »ش��ورا« و با تصويب »ش��ورا« تعيين و از محل بودجه »س��ازمان« 

پرداخت مي شود.
ماده14: در بدو انتصاب و خاتمه عضويت، اعضاي هيات مديره بايد فهرس��ت 
دارايي هاي خود، همسر و افراد تحت تکفل خود را به »شورا« گزارش نمايند.

ماده15: حس��ابرس/بازرس »س��ازمان« از بين موسس��ات حسابرسي عضو 
جامعه حس��ابداران رس��مي براي يک سال توسط »ش��ورا« انتخاب مي شود؛ 

انتخاب حسابرس/بازرس حداکثر براي دو دوره امکان پذير خواهد بود.
ماده16: انجام هرگونه معامالت اوراق بهادار ثبت ش��ده يا در ش��رف ثبت نزد 
»س��ازمان« يا هرگونه فعاليت و مش��ارکت مس��تقيم يا غيرمستقيم در انجام 
معامالت مذکور توسط اعضاي »شورا«، »سازمان«، مديران و شرکاي موسسه 

حسابرسي »سازمان« و نيز اشخاص تحت تکفل آن ها ممنوع است.
ماده17: اعضاي »شورا« و »سازمان« موظفند، فعاليت هاي اقتصادي و مالي 
خود و همچنين مش��اغل تمام وقت يا پاره وقت خود را که طي دو سال اخير 

به آن اشتغال داشته اند يا دارند، به رئيس قوه قضاييه گزارش دهند.
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ماده18: اعضاي »ش��ورا«، »سازمان«، مديران و شرکاي موسسه حسابرسي 
»سازمان« مکلف اند از افشاي مس��تقيم يا غيرمستقيم اطالعات محرمانه اي 
که در اجراي وظايف خود از آن ها مطلع مي شوند، حتي پس از خاتمه دوران 
تصدي خود، خودداري کنند. متخلف به مجازات هاي مقرر در ماده )46( اين 

قانون محکوم مي شود.
ماده19: »سازمان« مي تواند در اجراي وظايف قانوني خود با مجوز دادستان 
کل کش��ور، اطالعات مورد ني��از در چارچوب اين قان��ون را از کليه بانک ها، 
موسس��ات اعتباري، ش��رکت هاي دولتي، دس��تگاه هاي دولتي و عمومي، از 
جمله دس��تگاه هايي که شمول حکم نس��بت به آن ها مستلزم ذکر يا تصريح 
نام آن هاست و نيز اشخاص حقيقي يا حقوقي غيردولتي مطالبه نمايد. کليه 
دس��تگاه ها و اش��خاص مذکور مکلف اند اطالعات موردنياز »س��ازمان« را در 

موعد تعيين شده ارايه نمايند.

 بخش سوم: بازار اوليه
م�اده20: »عرضه عمومي« اوراق بهادار در »ب��ازار اوليه« منوط به ثبت آن 
نزد »سازمان« با رعايت مقررات اين قانون مي باشد و »عرضه عمومي« اوراق 

بهادار به هر طريق بدون رعايت مفاد اين قانون ممنوع است.
ماده21: ثبت اوراق بهادار نزد »سازمان« به منظور حصول اطمينان از رعايت 
مق��ررات قانوني و مصوبات »س��ازمان« و ش��فافيت اطالعاتي بوده و به منزله 
تاييد مزايا، تضمين س��ودآوري يا توصيه و سفارش��ي در مورد ش��رکت ها يا 
طرح هاي مرتبط با اوراق بهادار توسط »سازمان« نمي باشد. اين موضوع بايد 

در »اعالميه پذيره نويسي« قيد گردد.
ماده22: ناش��ر موظف اس��ت تقاضاي ثبت اوراق به��ادار را همراه با »بيانيه 
ثبت« و »اعالميه پذيره نويسي« جهت اخذ مجوز عرضه عمومي به »سازمان« 

تسليم نمايد.
تبصره: فرم تقاضاي ثب��ت اوراق بهادار، محتويات »بيانيه ثبت« و »اعالميه 
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پذيره نويس��ي« که بايد به »س��ازمان« تس��ليم ش��ود و نيز چگونگي انتشار 
»اعالمي��ه پذيره نويس��ي« و نحوه هماهنگ��ي بين مرجع ثبت ش��رکت ها و 
»س��ازمان« به موجب دستورالعملي است که توس��ط »سازمان« تنظيم و به 

تاييد »شورا« مي رسد.
ماده23: »سازمان« پس از بررسي تقاضاي ثبت اوراق بهادار و ضمايم آن و 
اطمينان از انطباق آن ها با مقررات، نس��بت به تاييد »اعالميه پذيره نويسي« 

اقدام مي کند.
تبص�ره1: »عرضه  عموم��ي« اوراق بهادار بايد ظرف مدت��ي انجام پذيرد که 
»س��ازمان« تعيين مي کن��د. مدت مذکور از س��ي روز تج��اوز نخواهد کرد. 
»س��ازمان« مي تواند مدت پذيره نويس��ي را با تقاضاي »ناش��ر« و احراز ادله 

موجه حداکثر به مدت سي روز ديگر تمديد کند.
تبصره2: »ناش��ر« موظف است حداکثر ظرف پانزده روز پس از اتمام مهلت 
»عرض��ه عمومي«، »س��ازمان« را از نتاي��ج توزيع  و ف��روش اوراق بهادار از 
طريقي که »سازمان« معين خواهد نمود، مطلع نمايد. نحوه برخورد »ناشر« 

درخصوص عدم  فروش کامل، در »اعالميه پذيره نويسي« مشخص مي شود.
تبصره3: اس��تفاده از وجوه تاديه  شده، پس از تاييد تکميل فرآيند »عرضه 

عمومي« توسط »سازمان«، مجاز است.
تبصره4: در صورت ع��دم تکميل فرآيند »عرضه عمومي«، وجوه گردآوري 
 شده بايد حداکثر ظرف مدت پانزده روز به سرمايه گذاران عودت داده شود.

ماده 24: اگر »س��ازمان« فرم تقاضاي تکميل شده و ضمايم ارسالي را براي 
ثبت و اخذ مجوز انتشار اوراق بهادار ناقص تشخيص دهد، طي مدت سي   روز 
مراتب را به اطالع »ناشر« رسانده و درخواست اصالحيه مي نمايد. »سازمان« 
در صورت کامل بودن مدارک، موظف اس��ت حداکثر ظرف س��ي روز از تاريخ 
ثبت درخواس��ت در س��ازمان، مراتب موافقت يا عدم  موافقت خود را با ثبت 

اوراق بهادار به »ناشر« اعالم کند.
ماده25: از تاريخ الزم االجرا شدن اين قانون، براي ثبت شرکت هاي سهامي 
عام يا افزايش س��رمايه آن ها، اجازه انتش��ار »اعالميه پذيره نويس��ي« توسط 
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مرجع ثبت شرکت ها، پس از موافقت »سازمان« صادر مي شود.
م�اده26: از تاريخ الزم االجرا ش��دن اي��ن قانون، وظاي��ف و اختيارات بانک 
مرکزي جمهوري اس��المي ايران موضوع ماده )4( قانون نحوه انتش��ار اوراق 

مشارکت، مصوب 1376/06/30 به »سازمان« واگذار مي شود.
تبصره: اوراق مشارکتي که به موجب اين قانون معاف از ثبت نزد »سازمان« 

باشد، از شمول اين ماده مستثني است.
ماده27: اوراق بهادار زير از ثبت نزد سازمان »معاف« است:

1. اوراق مشارکت دولت، بانک مرکزي و شهرداري ها
2. اوراق مش��ارکت منتش��ره توس��ط بانک ها و موسس��ات مال��ي و اعتباري 

تحت نظارت بانک مرکزي
3. اوراق بهادار عرضه شده در »عرضه هاي خصوصي«

4. س��هام هر شرکت سهامي عامي که کل حقوق صاحبان سهام آن کمتر از 
رقم تعيين شده توسط »سازمان« باشد.

5. ساير اوراق بهاداري که به تشخيص »شورا« نياز به ثبت نداشته باشند، از 
قبيل اوراق منتشره توسط سازمان ها و مراجع قانوني ديگر.

تبصره: »ناشر« اوراق بهاداري که از ثبت معاف است، موظف است مشخصات 
و خصوصيات اوراق و نحوه و ش��رايط توزيع و فروش آن را طبق شرايطي که 

»سازمان« تعيين مي کند، به »سازمان« گزارش کند.
ماده28: تاسيس »بورس«ها، »بازارهاي خارج از بورس« و »نهادهاي مالي« 
موضوع اين قانون منوط به ثبت نزد »س��ازمان« اس��ت و فعاليت آن ها تحت 

نظارت »سازمان« انجام مي شود.
ماده29: صالحيت حرفه اي اعضاي هيات مديره و مديران، حداقل س��رمايه، 
موضوع فعاليت در اساس��نامه، نح��وه گزارش دهي و ن��وع گزارش هاي ويژه 
حسابرسي »نهادهاي مالي« موضوع اين قانون، بايد به تاييد »سازمان« برسد.
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 بخش چهارم: بازار ثانويه
ماده30: پذيرش اوراق بهادار در»بورس« طبق دس��تورالعملي اس��ت که به 
پيش��نهاد هر »بورس« و به تصويب »سازمان« مي رس��د. »بورس« مجاز به 

پذيرش اوراق بهاداري نيست که نزد »سازمان« ثبت نشده است.
تبصره: اوراق بهادار معاف از ثبت از شمول اين ماده مستثني است.

ماده31: »بورس« مکلف اس��ت فهرست، تعداد و قيمت اوراق بهادار معامله 
 ش��ده در روزهاي معامله را طبق ضوابط مصوب »س��ازمان« تهيه و به  اطالع 
عموم برس��اند. اين فهرس��ت در حکم سند رسمي اس��ت و در سوابق بورس 

نگاه داري خواهد شد.
ماده32: »سازمان« مجاز است با تشخيص شرايط اضطراري، دستور تعطيل 
و يا توقف انجام معامالت هر يک از »بورس «ها را، حداکثر به مدت س��ه روز 
کاري صادر نمايد. در صورت تداوم ش��رايط اضطراري،  مدت مزبور با تصويب 

»شورا« قابل تمديد خواهد بود.
تبصره: ش��رايط اضطرار براساس  آن دس��تورالعمل اجرايي  خواهد بود که به 

پيشنهاد »سازمان« به تاييد »شورا« مي رسد.
م�اده33: ش��روع ب��ه فعالي��ت »کارگ��زاري«، »کارگزاري/معامله گري« و 
»بازارگرداني« به هر ش��کل و تحت هر عنوان، منوط به عضويت در »کانون« 
مربوط و رعايت مقررات اين قانون و آيين نامه ها و دس��تورالعمل هاي اجرايي 

آن است.
تبص�ره: تا زماني که »کان��ون«، »کارگزاران/معامله  گران« و »بازارگردانان« 
تش��کيل نش��ده اس��ت، وظايف مربوط به آن »کانون« را »س��ازمان« انجام 
مي ده��د. هنگامي که تعداد اعضاي »کانون« در س��طح کش��ور به يازده نفر 
رسيد، تشکيل »کانون کارگزاران/معامله گران« و »بازارگردانان« الزامي است.

ماده34: فعاليت »کارگزاري«، »کارگزاري/معامله گري« و »بازارگرداني« در 
هر »بورس« موکول به پذيرش در آن »بورس«، طبق دستورالعملي است که 

به پيشنهاد »بورس« به تاييد »سازمان« مي رسد.
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ماده35: هيات مديره »بورس« به تخلفات انضباطي »کارگزاران«، »کارگزار/
معامله گران«، »بازارگردانان«، »ناش��ران« و س��اير اعض��اي خود از هريک از 
مقررات اين قان��ون يا آيين نامه هاي ذي ربط طب��ق آيين نامه انضباطي خود 
رس��يدگي مي نماي��د. راي »ب��ورس« به  مدت يک م��اه از تاري��خ ابالغ قابل 
تجديدنظر در »س��ازمان« مي باش��د. راي »س��ازمان« قطع��ي و الزم االجرا 

مي باشد.
»کارگ��زار/ »بازارگردان��ان«،  »کارگ��زاران«،  بي��ن  اختالف��ات  م�اده36: 

معامله گران«، »مشاوران س��رمايه گذاري«، »ناشران«، سرمايه گذاران و ساير 
اش��خاص ذي ربط ناش��ي از فعاليت حرفه اي آن ها، در صورت عدم  سازش در 

»کانون« ها توسط »هيات   داوري« رسيدگي مي شود.
ماده37: »هيات   داوري« متش��کل از سه عضو مي باشد که يک عضو توسط 
رئي��س قوه قضاييه از بي��ن قضات با تجربه و دو عض��و از بين صاحب نظران 
در زمينه هاي اقتصادي و مالي به پيش��نهاد »س��ازمان« و تاييد »ش��ورا« به 
اختالف��ات رس��يدگي مي نمايند. رئيس ق��وه قضاييه و »س��ازمان« با تاييد 
»شورا« عالوه بر نماينده اصلي خود، هريک عضو علي البدلي تعيين و معرفي 
مي نمايند تا در صورت غيبت عضو اصلي مربوط در »هيات داوري« ش��رکت 

نمايند. شرايط عضو علي البدل همانند عضو اصلي مي باشد.
تبصره1: رياست »هيات   داوري« با نماينده قوه قضاييه خواهد بود.

تبص�ره2: م��دت ماموريت اعضاي اصلي و علي البدل دو س��ال مي باش��د و 
انتخاب مجدد آنان حداکثر براي دو دوره ديگر بالمانع است.

تبص�ره3: »هيات   داوري« داراي دبيرخانه اي  اس��ت که در محل »سازمان« 
تشکيل مي گردد.

تبص�ره4: بودجه »هي��ات داوري« در قال��ب بودجه »س��ازمان« منظور و 
پرداخت مي شود.

تبصره5: آراي صادر ش��ده از سوي »هيات   داوري« قطعي و الزم االجراست 
و اجراي آن به  عهده  اداره ها و دواير اجراي ثبت اسناد و امالک مي باشد.

م�اده38: در صورتي که »کارگ��زار«، »کارگزار/معامله گ��ر«، »بازارگردان«، 
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»مشاور س��رمايه گذاري« و ساير تشکل هاي مش��ابه درخواست کناره گيري 
موق��ت ي��ا دايم از فعاليت خود را داش��ته باش��ند، مراتب را به »س��ازمان«، 
»کانون« و ني��ز به »بورس« مربوطه اعالم نموده و مجوز فعاليت خود را نزد 
»کانون« توديع مي نمايند. تضمين ها و وثايق مربوط تا تعيين تکليف معامالت 
انجام ش��ده و ساير تعهدات آن ها به قوت خود باقي خواهد ماند. قسمت اخير 
اين ماده نس��بت به »کارگزاران«، »کارگزار/معامله گ��ران«، »بازارگردانان«، 
»مشاوران سرمايه گذاري«و ساير تشکل هاي مشابه که عضويت آن ها براساس 

ماده )35(  اين قانون تعليق يا لغو مي شود، نيز مجري است.
ماده39: »کارگزاران«، »کارگزار/معامله  گران«، »بازارگردانان«، »مش��اوران 
س��رمايه گذاري« و س��اير تشکل هاي مش��ابه ملزم اند طبق دستورالعملي که 
توسط »سازمان« تنظيم و ابالغ مي شود، گزارش هاي الزم را تهيه و به مراجع 

ذي ربط تسليم نمايند.

 بخش پنجم: اطالع رساني در بازارهاي اوليه و ثانويه
ماده40: »سازمان« موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا مجموعه اطالعاتي که در 
فرايند ثبت اوراق بهادار به دس��ت مي آورد، حداکثر ظرف مدت پانزده روز، طبق 

آيين نامه مربوطه در دسترس عموم قرار گيرد.
م�اده41: »س��ازمان« موظف اس��ت »بورس «ه��ا، »ناش��ران اوراق به��ادار«، 
»کارگ��زاران«، »معامله گران«، »بازارگردانان«، »مش��اوران س��رمايه گذاري« و 
کليه  تش��کل هاي فعال در بازار سرمايه را ملزم نمايد تا براس�اس استانداردهاي 
حسابداري و حسابرسي ملي کشور، اطالعات جامع فعاليت خود را انتشار دهند.

ماده42: »ناشر« اوراق بهادار موظف است صورت هاي مالي را طبق مقررات 
قانون��ي، اس��تانداردهاي حس��ابداري و گزارش ده��ي مال��ي و آيين نامه ها و 

دستورالعمل هاي اجرايي که توسط »سازمان« ابالغ مي شود، تهيه کند.
ماده43: »ناش��ر«، »ش��رکت تامين سرمايه«، »حس��ابرس و ارزش يابان« و 
»مشاوران حقوقي ناشر«، مس��ئول جبران خسارات وارده به سرمايه گذاراني 
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هس��تند که در اثر قصور، تقصير، تخلف و ي��ا به دليل ارايه اطالعات ناقص و 
خالف واقع در عرضه اوليه که ناش��ي از فعل يا ترک فعل آن ها باشد، متضرر 

گرديده اند.
تبصره1: خس��ارت ديدگان موضوع اين م��اده، مي توانند حداکثر ظرف مدت 
يک س��ال پس از تاريخ کش��ف تخلف ب��ه هيات مديره »ب��ورس« يا »هيات 
داوري« ش��کايت کنند، مشروط بر اين که بيش از سه سال از عرضه عمومي 

توسط »ناشر« نگذشته باشد.
تبصره2: فقط اش��خاصي که اوراق بهادار ناش��ر موضوع اين ماده را قبل از 

کشف و اعالم تخلف خريده باشند، مجاز به ادعاي خسارت  مي باشند.
م�اده44: »س��ازمان« مي تواند در ص��ورت آگاهي از اراي��ه اطالعات خالف 
واق��ع، ناقص يا گمراه کننده از طرف »ناش��ر« در »بياني��ه ثبت« يا »اعالميه 
پذيره نويس��ي«، »عرضه عمومي« اوراق بهادار را در هر مرحله اي که باش��د، 

متوقف کند.
م�اده45: هر ناش��ري که مجوز انتش��ار اوراق بهادار خود را از »س��ازمان« دريافت 
کرده اس��ت، مکلف اس��ت حداقل موارد زير را طبق دستورالعمل اجرايي که توسط 

»سازمان« تعيين خواهد شد، به »سازمان« ارايه نمايد:
1. صورت هاي مالي ساالنه حسابرسي شده

2. صورت ه��اي مال��ي مي��ان دوره اي ش��امل صورت ه��اي مال��ي 6 ماه��ه 
حسابرسي شده و صورت هاي مالي سه ماهه

3. گزارش هيات مديره به مجامع و اظهارنظر حسابرس
4. اطالعاتي که اثر با اهميتي بر قيمت اوراق بهادار و تصميم سرمايه گذاران دارد.

 بخش ششم: جرايم و مجازات ها
ماده46: اش��خاص زير به حبس تعزيري از س��ه  ماه تا يک سال يا به جزاي 
نقدي معادل دو تا پنج برابر سود به دست آمده يا زيان متحمل نشده يا هر دو 

مجازات محکوم خواهند شد:
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1. هر شخصي که »اطالعات نهاني« مربوط به اوراق بهادار موضوع اين قانون 
را که حسب وظيفه در اختيار وي قرارگرفته به نحوي از انحا به ضرر ديگران 
يا به نفع خود يا به نفع اش��خاصي که از ط��رف آن ها به هرعنوان نمايندگي 
داشته باشد، قبل  از انتشار عمومي، مورد استفاده قرار دهد و يا موجبات افشا 

و انتشار آن ها را در غير موارد مقرر فراهم نمايد.
2. هر ش��خصي  که با اس��تفاده از »اطالعات نهاني« به معامالت اوراق بهادار 

مبادرت نمايد.
3. هر ش��خصي که اقدامات وي نوعا منجر به ايج��اد ظاهري گمراه کننده از 
روند معامالت اوراق بهادار يا ايجاد قيمت هاي کاذب و يا اغواي اش��خاص به 

انجام معامالت اوراق بهادار شود.
4. هر ش��خصي که بدون رعايت مقررات اين قانون اقدام به انتش��ار آگهي يا 

»اعالميه پذيره نويسي« به منظور عرضه عمومي اوراق بهادار نمايد.
تبصره1: اش��خاص زير به عنوان اش��خاص داراي »اطالعات نهاني« شرکت 

شناخته مي شوند:
الف( مديران ش��رکت ش��امل اعضاي هيات مدي��ره، هيات عامل، مديرعامل و 

معاونان آنان.
ب ( بازرسان، مشاوران، حسابداران، حسابرسان و وکالي شرکت.

ج ( س��هامداراني که به تنهايي و يا به همراه افراد تحت تکفل خود، بيش از ده  
درصد سهام شرکت را در اختيار دارند يا نمايندگان آنان .

د ( مديرعامل و اعضاي هيات مديره و مديران ذي ربط يا نمايندگان شرکت هاي 
مادر )هلدينگ( که مالک حداقل ده درصد س��هام يا داراي حداقل يک عضو 

در هيات مديره شرکت سرمايه پذير باشند.
ه�( س��اير اش��خاصي که با توجه به وظايف، اختيارات و يا موقعيت خود به 

»اطالعات نهاني« دسترسي دارند.
تبصره2: اشخاص موضوع تبصره يک اين ماده موظفند آن بخش از معامالت 
اوراق بهادار خود را که مبتني بر»اطالعات نهاني« نباش��د، ظرف پانزده روز 

پس از انجام معامله، به »سازمان« و »بورس« مربوط گزارش کنند.
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م�اده47: اش��خاصي که اطالع��ات خالف واقع ي��ا مس��تندات جعلي را به 
»س��ازمان« و يا »بورس« ارايه نمايند يا تصديق کنند يا اطالعات، اس��ناد يا 
م��دارک جعلي را در تهيه گزارش هاي موضوع اين قانون مورد اس��تفاده قرار 
دهند، حس��ب مورد به مجازات هاي مقرر در قانون مجازات اس��المي مصوب 

1375/03/06 محکوم خواهند شد.
و »مش��اور  »بازارگ��ردان«  »کارگ��زار«، »کارگزار/معامله گ��ر«،  م�اده 48: 
سرمايه گذاري« که اسرار اشخاصي را که برحسب وظيفه از آن ها مطلع شده يا 
در اختيار وي قرار دارد، بدون مجوز افش��ا نمايد، به مجازات هاي مقرر در ماده 

)648( قانون مجازات اسالمي مصوب 1375/03/06 محکوم خواهد شد.
ماده49: اش��خاص زير به حبس تعزيري از يک ماه تا ش��ش ماه يا به جزاي 
نقدي معادل يک تا س��ه برابر سود به دست آمده يا زيان متحمل نشده يا هر 

دو مجازات محکوم خواهند شد:
1. ه��ر ش��خصي که بدون  رعاي��ت مقررات اي��ن قانون تحت ه��ر عنوان به 
فعاليت هاي��ي از قبيل »کارگ��زار«، »کارگزار/معامله گر«يا »بازارگرداني« که 
مس��تلزم اخذ مجوز اس��ت مبادرت نمايد يا خود را تحت هر يک از عناوين 

مزبور معرفي کند.
2. هر ش��خصي که به موجب اي��ن قانون مکلف به ارايه تمام يا قس��متي از 
اطالعات، اس��ناد يا مدارک مهم به »س��ازمان« يا »بورس« مربوط بوده و از 

انجام آن خودداري کند.
3. هر ش��خصي که مسئول تهيه اس��ناد، مدارک، اطالعات، »بيانيه ثبت« يا 
»اعالميه پذيره نويسي« و امثال آن ها جهت ارايه به »سازمان« مي باشد و نيز 
هر ش��خصي که مسئوليت بررس��ي و اظهارنظر يا تهيه گزارش مالي، فني يا 
اقتصادي يا هرگونه تصديق مستندات و اطالعات مذکور را برعهده دارد و در 

اجراي وظايف محوله از مقررات اين قانون تخلف نمايد.
4. هر شخصي که عالما و عامدا هرگونه اطالعات، اسناد، مدارک يا گزارش هاي 

خالف واقع مربوط به اوراق بهادار را به هر نحو مورد سواستفاده قرار دهد.
ماده50: »کارگزار«، »کارگزار/معامله گر« يا »بازارگرداني« که اوراق بهادار و 
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وجوهي را که براي انجام معامله به وي سپرده شده و وي موظف به نگاه داري 
آن در حس��اب هاي جداگانه است، برخالف مقررات و به نفع خود يا ديگران 
مورد اس��تفاده قرار دهد، به مجازات هاي مقرر در ماده )674( قانون مجازات 

اسالمي مصوب 1375/03/06 محکوم خواهد شد.
م�اده51: در صورت ارتکاب تخلفات مندرج در اين قانون توس��ط اش��خاص 
حقوقي، مجازات هاي پيش بيني  ش��ده بر حس��ب مورد درباره آن دس��ته از 
اش��خاص حقيقي اعمال مي ش��ود که از طرف اش��خاص حقوقي ياد ش��ده، 

مسئوليت تصميم گيري را بر عهده داشته اند.
ماده52: »س��ازمان« مکلف اس��ت مس��تندات و مدارک مرب��وط به جرايم 
موض��وع اي��ن قانون را گردآوري ک��رده و به مراجع قضاي��ي ذي صالح اعالم 
 نموده و حس��ب مورد موضوع را به عنوان ش��اکي پيگيري نمايد. چنانچه در 
اثر جرايم مذکور ضرر و زياني متوجه س��اير اش��خاص شده باشد، زيان ديده 
مي توان��د براي جبران آن ب��ه مراجع قانوني مراجعه نم��وده و وفق مقررات، 

دادخواست ضرر و زيان تسليم نمايد.

 بخش هفتم: مقررات متفرقه
ماده53: »کارگ��زاران«، »کارگزاران/معامله گران«، »بازارگردانان« و س��اير 
فعاالن بازار اوراق بهادار مکلفند ظرف ش��ش ماه از تشکيل »سازمان« نسبت 

به ايجاد »کانون« خود، پس از تصويب اساسنامه آن اقدام کنند.
ماده54: هيچ سهامدار حقيقي يا حقوقي، نمي تواند بيش از دو و نيم درصد 
)2/5درصد( از س��هام »بورس« را به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مالکيت 

داشته باشد.
ماده 55: هيچ س��هامدار حقيقي يا حقوقي نمي تواند بيش از پنج درصد )5 
درصد( از س��هام »شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه« 

را به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مالکيت داشته باشد.
ماده56: پس از تش��کيل »سازمان«، کليه س��وابق، اسناد و مدارک شوراي 
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بورس موضوع قانون تاس��يس بورس اوراق به��ادار تهران، مصوب 1345، به 
»سازمان« منتقل مي شود.

ماده57: اموال و دارايي هاي س��ازمان  کارگ��زاران بورس هاي موجود اعم از 
منق��ول و غيرمنقول، وجوه نقد، س��پرده هاي بانک��ي و اوراق بهادار، حقوق و 
تعه��دات و س��اير دارايي ها پس از کس��ر بدهي ها و هم چني��ن وجوه ذخيره 
گسترش »بورس«، در کميته اي مرکب از رئيس »سازمان«، نماينده منتخب 
کارگزاران »بورس« مربوط و نماينده »ش��ورا« احصاء و حسب ضرورت و نياز 
بين شرکت سهامي »بورس« مربوط و »سازمان« به ترتيب به عنوان سرمايه و 
منابع مالي در اختيار تس��هيم مي شود. تصميمات اين کميته پس از تصويب 

وزير امور اقتصاد و دارايي الزم االجرا مي باشد.
تبصره: س��وابق کارکنان »س��ازمان کارگ��زاران« هر »ب��ورس«، به  موجب 

مقررات قانون کار باز خريد مي گردد.
م�اده58: دولت اقدامات الزم ب��راي فعال کردن بورس هاي کااليي و تطبيق 

آن با اين قانون و ارايه راه کارهاي قانوني موردنياز را به عمل خواهد آورد.
ماده59: اين قانون چهارماه پس از تصويب به طور کامل الزم االجرا اس��ت و 
هيات وزيران و س��اير مراجع مذکور در اين قان��ون، موظفند به نحوي اقدام 
نمايند که مقررات اجرايي و سازماني و تشکيالت مناسب اجرايي اين قانون، 

ظرف اين مدت استقرار يافته و به تصويب رسيده باشد.
ماده60: پس از انقضاي مهلت هاي مقرر در اين قانون، قانون تاسيس بورس 
اوراق به��ادار مصوب 1345/02/27 و کليه قوانين و مقرراتي که مغاير با اين 

قانون است، لغو مي شود.
قانون فوق مش��تمل بر ش��صت ماده و بيست و نه تبصره در جلسه علني روز 
سه شنبه مورخ اول آذرماه 1384 مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

1384/09/02 به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
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سیاست هاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي

قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد در راستاي تسهيل 
اجراي سياست هاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي

)مصوب 1388/09/25 مجلس شوراي اسالمي(

م�اده1: اصطالحات و واژه هاي��ي که در اين قانون به کار رفته اس��ت داراي 
معاني زير مي باشند.

الف– گواهي س�رمايه گذاري: اوراق بهادار متحدالش��کلي است که توسط 
صندوق س��رمايه گذاري منتشر و در ازاي سرمايه گذاري اشخاص در صندوق 
با درج مشخصات صندوق و سرمايه گذار و مبلغ سرمايه گذاري به آن ها ارايه 

مي شود.
ب– سهام شناور آزاد: بخشي از سهام شرکت است که دارندگان آن همواره 
آماده عرضه و فروش آن س��هام  مي باش��ند و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از 

سهام، در مديريت شرکت مشارکت نمايند.
ج– سازمان بورس و اوراق بهادار: سازماني است که به موجب قانون »بازار 
اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران مصوب 1384/09/01 تشکيل شده است 

و در اين قانون »سازمان« ناميده مي شود.
د– نهاد واس�ط: يک��ي از نهادهاي مال��ي موضوع قانون ب��ازار اوراق بهادار 
جمهوري اس��المي ايران اس��ت که مي تواند با انج��ام معامالت موضوع عقود 

اسالمي نسبت به تامين مالي از طريق انتشار اوراق بهادار اقدام نمايد.
ه– صندوق س�رمايه گذاري: نهادي مالي اس��ت ک��ه منابع مالي حاصل از 
انتشار گواهي سرمايه گذاري را در موضوع فعاليت مصوب خود سرمايه گذاري 

مي کند.
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ماده 2: س��ازمان ثبت اس��ناد و امالک کش��ور موظف اس��ت صرفا با مجوز 
س��ازمان، صندوق هاي موض��وع بندهاي )19( و )20( م��اده )1( قانون بازار 
اوراق بهادار جمهوري اس��المي ايران و صندوق هاي سرمايه گذاري مشترک 
موض��وع بند )1( ماده )14( قانون »س��اماندهي و حماي��ت از توليد و عرضه 
مس��کن« – مصوب 1387/02/25 – و س��اير صندوق هايي را که به موجب 
مقررات قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اس��المي ايران نهاد مالي محسوب 
مي ش��وند، ثبت نمايد. اين صندوق ها از تاريخ ثبت داراي ش��خصيت حقوقي 

 مي باشند.
م�اده3: در ازاي س��رمايه گذاري در صندوق ه��اي موضوع م��اده )2(، گواهي 
سرمايه گذاري با نام صادر مي شود. مسئوليت سرمايه گذاران در اين صندوق ها 

محدود به ميزان مبلغ سرمايه گذاري آن ها است.
ماده4: تاس��يس، ثبت، فعاليت، انح��الل و تصفيه صندوق هاي موضوع ماده 

)2( طبق ضوابط زير خواهد بود:
الف – مدت فعاليت اين صندوق ها بايد متناس��ب با نوع فعاليت صندوق در 

اساسنامه قيد شود.
ب – حداقل س��رمايه الزم براي تش��کيل صندوق هاي س��رمايه گذاري پنج 
ميليارد 5/000/000/000 ريال  مي باش��د. شوراي عالي بورس و اوراق بهادار 
مي تواند حداقل سرمايه الزم براي تش��کيل صندوق هاي سرمايه گذاري را با 

در نظر گرفتن تغييرات نرخ تورم افزايش دهد. 
ج – متغي��ر يا ثابت بودن س��رمايه و همچنين قابلي��ت و نحوه نقل و انتقال 
گواهي س��رمايه گذاري صندوق ها از طريق ص��دور و ابطال يا خريد و فروش 

بايد در اساسنامه صندوق قيد شود.
د – صن��دوق به موجب ترتيباتي که در اساس��نامه پيش بيني مي ش��ود بايد 
حداق��ل يک رک��ن اداره کننده و يک رکن ناظر به عنوان بازرس/حس��ابرس 

داشته باشد.
ه – وظايف، اختيارات و مس��ئوليت هاي ارکان مذکور و س��اير ارکان از قبيل 
ضام��ن ب��ر عهده اش��خاص حقوقي واجد ش��رايطي خواهد بود ک��ه بايد در 
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صندوق قبول سمت نمايند. حدود مسئوليت و اختيارات هر يک از ارکان در 
اساسنامه تعيين مي شود. رکن اداره کننده را مي توان از بين اشخاص حقيقي 

واجد شرايط تعيين کرد.
و – نح��وه تصفيه صندوق در پايان م��دت فعاليت و يا انحالل آن به موجب 
ش��رايط مندرج در اساس��نامه بوده و مدير صندوق مدير تصفيه نيز  مي باشد 

مگر اينکه شرايط الزم براي اداره صندوق را از دست بدهد.
اداره صندوق هاي سرمايه گذاري طبق اساسنامه آن ها  مي باشد.

ماده5: هرگونه اختالف ناشي از سرمايه گذاري در صندوق هاي موضوع ماده 
)2( و فعاليت آن ها و نيز اختالف بين ارکان صندوق در هيات داوري موضوع 

قانون »بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران« رسيدگي مي شود.
م�اده 6: م��اده )143( قانون ماليات هاي مس��تقيم مص��وب 1366/12/03 و 
اصالحات بعدي آن به شرح زير اصالح، تبصره )1( آن حذف و تبصره هاي )2( 

و )3( به عنوان تبصره هاي )1( و )2( ابقا گرديد:
م�اده143: معادل ده درصد )10 درص��د( از ماليات بردرآمد حاصل از فروش 
کاالهاي��ي که در بورس هاي کااليي پذيرفته ش��ده و به فروش مي رس��د و ده 
درصد )10 درصد( از ماليات بردرآمد شرکت هايي که سهام آن ها براي معامله 
در بورس ه��اي داخلي يا خارجي پذيرفته مي ش��وند و پن��ج درصد )5 درصد( 
از ماليات بردرآمد ش��رکت هايي که س��هام آن ها براي معامله در بازار خارج از 
بورس داخلي يا خارجي پذيرفته مي ش��وند، از س��ال پذيرش تا س��الي که از 
فهرس��ت شرکت هاي پذيرفته ش��ده در اين بورس ها يا بازارها حذف نشده اند 
با تاييد س��ازمان بخشوده مي شود. شرکت هايي که س��هام آن ها براي معامله 
در بورس ه��اي داخلي يا خارجي يا بازارهاي خارج از بورس داخلي يا خارجي 
پذيرفته شود در صورتي که در پايان دوره مالي به تاييد سازمان حداقل بيست 
درصد )20 درصد( سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافيت هاي 

فوق از بخشودگي مالياتي برخوردار خواهند شد.
ماده 7: متن زير به عنوان ماده )143( مکرر و چهار تبصره ذيل آن به قانون 

ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 الحاق مي شود؛
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ماده143 مکرر: از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت ها اعم از 
ايراني و خارجي در بورس ها يا بازارهاي خارج از بورس داراي مجوز، ماليات 
مقطوعي به ميزان نيم درصد )0/5 درصد( ارزش فروش س��هام و حق تقدم 
سهام وصول خواهد شد و از اين بابت وجه ديگري به عنوان ماليات بردرآمد 
و نقل و انتقال س��هام و حق تقدم س��هام و ماليات بر ارزش افزوده خريد و 

فروش مطالبه نخواهد شد.
کارگزاران بورس ها و بازارهاي خارج از بورس مکلفند ماليات ياد ش��ده را به 
هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حس��اب تعيين ش��ده از طرف 
سازمان امور مالياتي کشور واريز نمايند و ظرف ده روز از تاريخ انتقال رسيد 
آن را به همراه فهرس��تي حاوي تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد 

انتقال به اداره امور مالياتي محل ارسال کنند.
تبصره1: تمامي درآمدهاي صندوق سرمايه گذاري در چارچوب اين قانون و 
تمامي درآمدهاي حاصل از س��رمايه گذاري در اوراق بهادار موضوع بند )24( 
ماده يک )1( قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اس��المي ايران مصوب 1384 
و درآمده��اي حاصل از نقل و انتقال اين اوراق يا درآمدهاي حاصل از صدور 
و ابط��ال آن ها از پرداخت ماليات بر درآمد و ماليات بر ارزش افزوده موضوع 
قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387/03/02 معاف  مي باشد و از بابت 
نق��ل و انتقال آن ها و ص��دور و ابطال اوراق بهادار ياد ش��ده مالياتي مطالبه 

نخواهد شد.
تبصره2: س��ود و کارمزد پرداختي يا تخصيصي اوراق بهادار موضوع تبصره 
)1( اين ماده به استثنا سود سهام و سهم الشرکه شرکت ها و سود گواهي هاي 
س��رمايه گذاري صندوق ها، مشروط به ثبت اوراق بهادار ياد شده نزد سازمان 
جز هزينه هاي قابل قبول براي تش��خيص درآمد مش��مول ماليات ناش��ر اين 

اوراق بهادار محسوب مي شود.
تبص�ره3: در صورت��ي که هر ش��خص حقيق��ي يا حقوقي مقي��م ايران که 
سهامدار شرکت پذيرفته شده در بورس يا بازار خارج از بورس، سهام يا حق 
تقدم خود را در بورس ها يا بازارهاي خارج از بورس خارجي بفروش��د، از اين 
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بابت هيچگونه مالياتي در ايران دريافت نخواهد شد.
تبصره4: صندوق سرمايه گذاري مجاز به هيچگونه فعاليت اقتصادي ديگري 

خارج از مجوزهاي صادره از سوي سازمان نمي باشد.
م�اده8: درم��اده )104( اصالح��ي قان��ون ماليات هاي مس��تقيم اصالحي 
1380/11/27 عبارت »بورس ها، بازارهاي خارج از بورس و کارمزد معامالت 
و تس��ويه اوراق بهادار و کاال در بورس ها و بازارهاي خارج از بورس« قبل از 
کلمه »بانک ها« و کلمه »قرارداد« قبل از عبارت »حمل و نقل« اضافه شود.

ماده9: بند )11( ماده )12( قانون ماليات بر ارزش افزوده به شرح زير اصالح 
مي گردد:

11 – خدم��ات بانکي و اعتباري بانک ها، موسس��ات و تعاوني هاي اعتباري و 
صندوق هاي قرض الحس��نه مجاز و خدمات معامالت و تس��ويه اوراق بهادار و 

کاال در بورس ها و بازارهاي خارج از بورس.
ماده10: معامالت کاال و اوراق بهادار در بورس هاي کااليي و کليه فعاليت هاي 
اش��خاص در آن ها مش��مول احکام مندرج در فصل شش��م قانون بازار اوراق 
بهادار جمهوري اس��المي ايران ب��وده و مرتکبان جرايم مندرج در ذيل فصل 

مذکور با رعايت ماده )52( همان قانون تحت پيگرد قرار خواهند گرفت.
ماده11: نهاد واس��ط از پرداخ��ت هرگونه ماليات و ع��وارض نقل و انتقال و 
ماليات بردرآمد آن دس��ته از دارايي هايي که تامين مالي آن از طريق انتشار 
اوراق به��ادار به عموم صورت مي گيرد معاف اس��ت. وجوه حاصل از اقدامات 
تامين مالي که از طريق انتش��ار اوراق بهادار توس��ط اين گونه نهادها صورت 
مي گي��رد، بايد در حس��اب خاصي متمرکز ش��ود و هرگونه برداش��ت از اين 
حس��اب بايد تحت نظارت و با تاييد سازمان انجام گيرد. دستورالعمل مربوط 
به فعاليت نهادهاي واسط ظرف مدت سه ماه به پيشنهاد سازمان به تصويب 

شوراي عالي بورس و اوراق بهادار خواهد رسيد.
م�اده12: درآمد حاصل از فروش دارايي به نهاد واس��ط براي تامين مالي از 
طريق عرضه عمومي اوراق بهادار معاف از ماليات است و به نقل و انتقال آن 
هيچ گونه ماليات و عوارضي تعلق نمي گيرد. هزينه استهالک ناشي از افزايش 
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ارزش دارايي در خريد مجدد همان دارايي توس��ط فروشنده به هر نحوي که 
باشد جزو هزينه هاي قابل قبول مالياتي نخواهد بود.

ماده13: مديران نهادهاي مالي، ناشران اوراق بهادار و تشکل هاي خودانتظام 
ش��امل اعضاي هيات مديره و مديرعامل بايد فاقد محکوميت قطعي کيفري 
موثر بوده و از صالحيت حرفه اي الزم برخوردار باش��ند. در صورت فقدان يا 
س��لب صالحيت حرفه اي نامبردگان، مرجع انتخاب کننده موظف اس��ت از 
انتخاب آنان به سمت هاي ياد شده خودداري نموده و يا مديران انتخاب شده 
را از آن س��مت برکنار نمايد. شرايط و معيارهاي صالحيت حرفه اي مديران 
مذک��ور صرفا از حيث تحصيالت و س��وابق تجرب��ي مرتبط و همچنين نحوه 
سلب صالحيت آن ها توسط سازمان، به موجب آيين نامه اي خواهد بود که به 
پيشنهاد شوراي عالي بورس و اوراق بهادار به تصويب هيات وزيران مي رسد.

ماده14: ناش��ران اوراق بهادار، نهادهاي مالي و تش��کل هاي خودانتظام و نيز 
اشخاصي که به عنوان مديران آن ها انتخاب مي شوند، در صورت نقض قوانين 
و مقررات مربوط به فعاليت هر يک از آن ها متخلف محسوب شده و سازمان 
عالوه ب��ر اقدامات انضباطي من��درج در مواد )7( و )35( قان��ون بازار اوراق 
بهادار جمهوري اسالمي ايران نسبت به اخذ جريمه نقدي از متخلفين از ده 
ميليون )10/000/000( ريال تا يک ميليارد )1/000/000/000( ريال اقدام 
و به حساب خزانه واريز نمايد. آيين نامه مربوط به تعيين ميزان جرايم نقدي 
متناس��ب با عمل ارتکابي به پيشنهاد مشترک وزارتخانه هاي امور اقتصادي و 

دارايي و دادگستري تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد.
تبصره1: مبالغ جزاي نقدي هر س��ه س��ال يک بار متناسب با رشد شاخص 
بهاي کاالها و خدمات مصرفي که توس��ط بانک مرکزي جمهوري اس��المي 
ايران به طور رس��مي اعالم مي شود با پيشنهاد ش��وراي عالي بورس و اوراق 

بهادار و تصويب هيات وزيران تعديل مي شود.
تبص�ره2: آرا صادره درخصوص جريمه ها الزم االج��را بوده و از طريق دواير 

اجراي ثبت و اجراي احکام دادگاه ها قابل وصول است.
تبصره3: قوه قضاييه مي تواند گزارش سازمان درخصوص وقوع جرايمي که 
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آن س��ازمان به عنوان ش��اکي و در اجراي ماده )52( قانون بازار اوراق بهادار 
جمهوري اس��المي ايران نسبت به طرح شکايت در مراجع ذي صالح قضايي 
اقدام مي نمايد را در حکم گزارش ضابطان دادگس��تري تلقي نمايد.کارکنان 
س��ازمان در اجراي دستورات قضايي مربوط به جرايم مذکور کليه اختيارات 
و مس��ئوليت هايي را که براي ضابطان دادگس��تري در قانون آيين دادرس��ي 
کيفري تصريح يا بيان ش��ده است دارا  مي باش��ند. کارکنان مرتبط با معرفي 

رئيس سازمان و حکم دادستان تعيين مي شوند.
ماده15: در صورتي که اوراق بهادار پذيرفته ش��ده در بورس اوراق بهادار يا 
بازار خارج از بورس و يا اوراق بهادار مبتني بر کاال که در بورس کاال پذيرفته 
مي ش��ود متضمن سود مصوب، سررسيد ش��ده يا تضمين شده باشد، بايد به 
موق��ع و در چارچ��وب مقررات توزيع و پرداخت ش��ود. در صورت خودداري 
ناش��ران و ش��کايت صاحبان اوراق بهادار يا سازمان، موضوع در هيات داوري 
قان��ون بازار اوراق بهادار جمهوري اس��المي ايران ط��رح و آرا صادره در اين 

خصوص از طريق اجراي احکام دادگاه ها قابل اجرا است.
ماده16: در صورت درخواس��ت سازمان، کليه اشخاص تحت نظارت از قبيل 
ناش��ران، نهادهاي مالي و تش��کل هاي خودانتظام موظفند اس��ناد، مدارک، 
اطالعات و گزارش هاي مورد نياز براي انجام وظايف و مس��ئوليت هاي قانوني 
سازمان را ارايه کنند. سازمان مي تواند نسبت به ارايه اطالعات، اسناد، مدارک 
و گزارش ه��اي مذکور به مراج��ع و نهادهاي ذي صالح داخلي و يا بين المللي 
با موافقت دادس��تان کل در چارچوب صالحيت هاي قانوني آن ها اقدام نمايد. 
مديران اش��خاص حقوقي تحت نظارت در صورت خ��ودداري از انجام موارد 
فوق به مجازات مندرج در صدر ماده )49( قانون بازار اوراق بهادار جمهوري 

اسالمي ايران محکوم مي شوند.
تبصره1: در صورتي که ارايه دهنده اطالعات، اسناد، مدارک و گزارش اعالم 
نمايد که موارد ارايه ش��ده جزو اسرار تجاري وي محسوب و غيرقابل انتشار 
 مي باش��د، موضوع در هيات مديره س��ازمان مطرح و تصميم گيري مي شود. 
تصميم هيات مديره س��ازمان درخصوص موضوع الزم االتباع و مبناي اقدام 
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خواهد بود.
تبصره2: اس��رار تجاري محرمانه تلقي شده و در صورت افشاي آن، سازمان 
مس��ئول جبران ضرر و زيان وارده به ارايه دهنده اس��ناد، مدارک و اطالعات 
مي باشد مشروط بر اينکه افشاي اسرار تجاري توسط سازمان و در غير موارد 

قانوني صورت گرفته باشد.
تبصره3: دولت، ش��رکت هاي دولتي و شهرداري ها از شمول تکاليف مربوط 
ب��ه ناش��ران اوراق بهادار موضوع م��واد )13(، )14(، )15( و )16( اين قانون 

مستثني هستند.
ماده17: خريد و فروش کاالهاي پذيرفته ش��ده در بورس هاي کااليي که با 
رعايت مقررات حاکم بر آن بورس ها مورد داد و س��تد قرار مي گيرند توس��ط 
وزارتخانه ها، سازمان ها، نهادها و دستگاه هاي دولتي و عمومي و دستگاه هاي 

اجرايي نياز به برگزاري مناقصه يا مزايده و تشريفات مربوط به آن ها ندارد.
م�اده18: دول��ت مکلف اس��ت کاالي پذيرفته ش��ده در ب��ورس را از نظام 

قيمت گذاري خارج نمايد.
تبصره: دارو از شمول اين ماده مستثني است.

اليحه فوق مش��تمل بر 18 ماده و 7 تبصره در جلس��ه علني روز چهارشنبه 
مورخ 1388/09/25 مجلس شوراي اسالمي به تصويب رسيد.
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قانون مبارزه با پولشويي

)مصوب 1386/11/02 مجلس شوراي اسالمي(

م�اده1: اصل بر صحت و اصال��ت معامالت تجاري موضوع م��اده )2( قانون 
تجارت است، مگر آن که بر اساس مفاد اين قانون خالف آن به اثبات برسد. 
اس��تيالي اش��خاص بر اموال و دارايي اگر توام با ادعاي مالکيت شود، دال بر 

مالکيت است.
ماده2: جرم پولشويي عبارت است از:

ال��ف: تحصيل، تملک، نگهداري يا اس��تفاده از عواي��د حاصل از فعاليت هاي 
غيرقانوني با علم به اينکه به طور مس��تقيم يا غير مستقيم در نتيجه ارتکاب 

جرم به دست آمده باشد.
ب: تبديل، مبادله يا انتقال عوايدي به منظور پنهان کردن منش��ا غيرقانوني 
آن با علم به اين که به طور مس��تقيم يا غير مس��تقيم ناشي از ارتکاب جرم 
بوده يا کمک به مرتکب به نحوي که وي مشمول آثار و تبعات قانوني ارتکاب 

آن جرم نگردد.
ج: اخف��اء، پنهان يا کتمان کردن ماهيت واقعي، منش��ا، منبع، محل، نقل و 
انتقال، جابه جايي يا مالکيت عوايدي که به طور مس��تقيم يا غير مستقيم در 

نتيجه جرم تحصيل شده باشد.
ماده3: عوايد حاصل از جرم به معناي هر نوع مالي است که به طور مستقيم 

يا غير مستقيم از فعاليت هاي مجرمانه به دست آمده باشد.
م�اده4: به منظور هماهنگ کردن دس��تگاه هاي ذي ربط در امر جمع آوري، 
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پردازش و تحليل اخبار، اسناد و مدارک، اطالعات و گزارش هاي واصله، تهيه 
سيس��تم هاي اطالعاتي هوشمند، شناس��ايي معامالت مشکوک و به منظور 
مقابله با جرم پولشويي شوراي عالي مبارزه با پولشويي به رياست و مسئوليت 
وزير امور اقتصادي و دارايي و با عضويت وزراي بازرگاني، اطالعات، کش��ور و 

رئيس بانک مرکزي با وظايف ذيل تشکيل مي  گردد:
1. جم��ع آوري و کس��ب اخبار و اطالعات مرتب��ط و تجزيه و تحليل و طبقه 
بن��دي فني و تخصص��ي آن ها در مواردي که قرينه اي ب��ر تخلف وجود دارد 

طبق مقررات.
2. تهي��ه و پيش��نهاد آيين نامه هاي الزم در خصوص اج��راي قانون به هيات 

وزيران.
3. هماهنگ کردن دس��تگاه هاي ذي ربط و پيگيري اج��راي کامل قانون در 

کشور.
4. ارزياب��ي گزارش هاي دريافتي و ارس��ال به قوه قضايي��ه در مواردي که به 

احتمال قوي صحت دارد و يا محتمل آن از اهميت برخوردار است.
5. تبادل تجارب و اطالعات با س��ازمان هاي مش��ابه در س��اير کش��ورها در 

چارچوب مفاد ماده )11(.
تبصره1: دبيرخانه شوراي عالي در وزارت امور اقتصادي و دارايي خواهد بود.

تبصره2: س��اختار و تشکيالت اجرايي شورا متناسب با وظايف قانوني آن با 
پيشنهاد شورا به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

تبصره3: کليه آيين نامه هاي اجرايي شوراي فوق الذکر پس از تصويب هيات 
وزيران براي تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي ذي ربط الزم االجرا خواهد بود. 
متخلف از اين امر به تش��خيص مراجع اداري و قضايي حس��ب مورد به دو تا 

پنج سال انفصال از خدمت مربوط محکوم خواهد شد.
م�اده5: کليه اش��خاص حقوق��ي از جمله بانک مرکزي جمهوري اس��المي 
ايران، بانک ها، موسس��ات مالي و اعتباري، بيمه ها، بيمه مرکزي صندوق هاي 
قرض الحسنه، بنيادها و موسسات خيريه و شهرداري ها مکلفند آيين نامه هاي 

مصوب هيات وزيران در اجراي اين قانون را به مورد اجرا گذارند.
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ماده6: دفاتر اس��ناد رس��مي، وکالي دادگستري، حسابرس��ان، حسابداران، 
کارشناس��ان رسمي دادگستري و بازرسان قانوني مکلفند اطالعات مورد نياز 
در اجراي اين قانون را که هيات وزيران مصوب مي کند، حس��ب درخواس��ت 

شوراي عالي مبارزه با پولشويي، ارايه نمايند.
ماده7: اش��خاص، نهادها و دس��تگاه هاي مشمول اين قانون )موضوع مواد 5 
و 6( بر حس��ب نوع فعاليت و ساختار س��ازماني خود مکلف به رعايت موارد 

زير هستند:
الف- اح��راز هويت ارباب رجوع و در صورت اقدام توس��ط نماينده يا وکيل، 
احراز س��مت و هويت نماين��ده و وکيل و اصيل در م��واردي که قرينه اي بر 

تخلف وجود دارد.
تبصره: تصويب اين قانون ناقض مواردي که در ساير قوانين و مقررات احراز 

هويت الزامي شده است، نمي باشد.
ب- اراي��ه اطالعات، گزارش ها، اس��ناد و مدارک مربوط به موضوع اين قانون 
به ش��وراي عالي مبارزه با پولشويي در چارچوب آيين نامه هاي مصوب هيات 

وزيران.
ج- گزارش معامالت و عمليات مش��کوک به مرجع ذي صالحي که ش��وراي 

عالي مبارزه با پولشويي تعيين مي کند.
د– نگهداري س��وابق مربوط به شناس��ايي ارباب رجوع، س��وابق حس��اب ها، 

عمليات و معامالت به مدتي که در آيين نامه هاي اجرايي تعيين مي شود.
ه– تدوي��ن معيارهاي کنترل داخل��ي و آموزش مديران و کارکنان به منظور 

رعايت مفاد اين قانون و آيين نامه هاي اجرايي آن.
ماده8: اطالعات و اسناد گردآوري شده دراجراي اين قانون، صرفا در جهت 
اه��داف تعيين ش��ده در قانون مبارزه با پولش��ويي و جرايم منش��ا آن مورد 
اس��تفاده ق��رار خواهد گرفت، افش��ا اطالعات يا اس��تفاده از آن به نفع خود 
يا ديگري به طور مس��تقيم يا غير مس��تقيم توس��ط ماموران دولتي يا ساير 
اشخاص مقرر در اين قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات مندرج در قانون 
مجازات انتش��ار و افشا اسناد محرمانه و سري دولتي مصوب 1353/11/29، 
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محکوم خواهد شد.
ماده9: مرتکبين جرم پولشويي عالوه بر استرداد درآمد و عوايد حاصل از ارتکاب جرم 
مشتمل بر اصل و منافع حاصل)و اگر موجود نباشد، مثل يا قيمت آن( به جزاي نقدي 
به ميزان يک چهارم عوايد حاصل از جرم محکوم مي شوند که بايد به حساب درآمد 

عمومي نزد بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران واريز گردد.
تبصره1: چنانچه عوايد حاصل به اموال ديگري تبديل يا تغيير يافته باش��د، 

همان اموال ضبط خواهد شد.
تبصره2: صدور و اجرای حکم ضبط دارايي و منافع حاصل از آن در صورتي 

است که متهم به لحاظ جرم منشا، مشمول اين حکم قرار نگرفته باشد.
تبصره3: مرتکبين جرم منش��ا، در صورت ارتکاب جرم پولش��ويي، عالوه بر 
مجازات هاي مقرر مربوط به جرم ارتکابي، به مجازات هاي پيش بيني شده در 

اين قانون نيز محکوم خواهند بود.
م�اده10: کلي��ه اموري که در اج��را اين قانون نياز به اق��دام يا مجوز قضايي 
دارد باي��د طب مقررات انجام پذيرد. قوه قضاييه موظف اس��ت طبق مقررات 

همکاري نمايد.
ماده11: شعبي از دادگاه هاي عمومي در تهران و درصورت نياز در مراکز استان ها به 
امر رسيدگي به جرم پولشويي و جرايم مرتبط اختصاص مي يابد. اختصاصي بودن 

شعبه مانع رسيدگي به ساير جرايم نمي باشد.
ماده12: در مواردي که بين دولت جمهوري اس��المي ايران و ساير کشورها 
قانون معاضدت قضايي و اطالعاتي در امر مبارزه با پولش��ويي تصويب ش��ده 

باشد، همکاري طبق شرايط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.
قان��ون فوق مش��تمل ب��ر دوازده ماده و هف��ت تبصره در جلس��ه علني روز 
سه ش��نبه مورخ 1386/11/02 مجلس شوراي اس��المي تصويب و در تاريخ 

1386/11/17 به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
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مواد مرتبط با بورس کاال در قانون برنامه پنجم توسعه
)مصوب 1389/10/15 مجلس شوراي اسالمي(

ماده72: به منظور کاهش خطرپذيري ناش��ي از نوس��انات قيمت ها ازجمله 
نوس��انات نرخ ارز براي واحده��اي توليدي صادراتي، بيم��ه مرکزي ايران از 
طريق ش��رکت هاي تج��اري بيمه، ام��کان ارايه خدمات بيم��ه اي مربوط به 

نوسانات قيمت ها و نوسانات نرخ ارز را فراهم آورد. 
م�اده75: به منظ��ور تبادل نظر دول��ت و بخش هاي خصوص��ي و تعاوني و 
تس��هيل فعاليت هاي اقتصادي اين بخش ها، بررسي و رفع موانع کسب وکار و 
اتخ��اذ تصميم موثر براي اقدامات الزم در چارچوب قوانين و مقررات موجود 
و ارايه پيش��نهادها و راهکارهاي اجرايي مناس��ب به مراجع ذي ربط، شوراي 

گفت وگوي دولت و بخش خصوصي با ترکيب اعضاي زير تشکيل مي شود:
1. وزير امور اقتصادي و دارايي ) رئيس شورا(

2. رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران
3. معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور

4. وزير صنايع و معادن
5. وزير تعاون 

6. وزير بازرگاني 
7. وزير جهاد کشاورزي 

8. وزير کار و امور اجتماعي 
9. وزير نفت 
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10. وزير نيرو
11. دو نفر از معاونان قوه قضاييه به انتخاب رئيس قوه
12. رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي

13. رئيس کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي
14. رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي

15. رئيس کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسالمي
16. رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران
17. دبيرکل اتاق تعاوني جمهوري اسالمي ايران

18. شهردار تهران
19. هشت نفر از مديران عامل شرکت هاي برتر خصوصي و تعاوني از بخش ها 

و رشته هاي مختلف 
تبصره 1: نحوه انتخاب اعضاي رديف 19 و چگونگي تش��کيل جلس��ات که 
حداق��ل هر 15 روز يک بار برگزار مي گردد و ارايه پيش��نهادات و گزارش ها 
طبق دستورالعملي است که در نخستين جلسه شورا تهيه و تصويب مي شود. 
تبص�ره 2: محل دبيرخانه اين ش��ورا بدون درياف��ت کمک از دولت در اتاق 

بازرگاني و صنايع و معادن ايران است. 
م�اده 83: ال��ف- به بانک مرک��زي اجازه داده مي ش��ود در چارچوب قانون 
بودجه سنواتي جهت تامين مالي پروژه هاي زيربنايي توسعه اي دولتي نسبت 
به انتشار اوراق مشارکت و انواع صکوک اسالمي در بازارهاي بين المللي اقدام 

نمايد.
ب- به شرکت هاي دولتي و شهرداري ها اجازه داده مي شود در راستاي تامين 
منابع ارزي طرح هاي سرمايه گذاري خود، پس از تاييد وزارت امور اقتصادي 
و داراي��ي و بان��ک مرکزي، اقدام به انتش��ار اوراق مش��ارکت و انواع صکوک 
اس��المي نمايند. تضمين اصل و سود اين اوراق با شرکت ها و شهرداري هاي 

مذکور است.
ماده 84: صندوق توس��عه ملي که در اين ماده صندوق ناميده مي ش��ود با هدف 
تبديل بخش��ي از عوايد ناش��ي از فروش نفت، گاز، ميعانات گازي و فرآورده هاي 
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نفتي به ثروت هاي ماندگار، مولد و سرمايه هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم 
نسل هاي آينده از منابع نفت و گاز و فرآورده هاي نفتي تشکيل مي شود.

صندوق در تهران مس��تقر اس��ت و در تهران و س��اير نقاط کش��ور شعبه اي 
نخواهد داش��ت. اموال و داريي هاي اين صندوق متعل��ق به دولت جمهوري 

اسالمي ايران مي باشد. اين ماده در حکم اساسنامه صندوق است.
الف( ارکان صندوق عبارتند از:

1. هيات امنا
2. هيات عامل

3. هيات نظارت
ب( هي��ات امنا به عنوان باالترين رکن صندوق، داراي وظايف و اختيارات زير 

است:
1. راهبري، تعيين سياست ها و خط مشي ها

2. تصويب ش��رايط و نحوه اعطا تس��هيالت براي توليد و س��رمايه گذاري به 
بخش هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي

3. تصويب نظامنامه ها، برنامه هاي راهبردي، بودجه س��االنه، صورت هاي مالي و 
گزارش عملکرد صندوق

4. انتخاب رئيس و ساير اعضا هيات عامل مطابق بندهاي)د(و)ه�(
5. عزل رئيس و اعضاي هيات عامل با پيش��نهاد هريک از اعضاي هيات امنا 

و تصويب هيات امنا
6. اتخاذ تصميم درباره ارجاع دعاوي به داوري و صلح دعاوي با رعايت اصل 

يکصد و سي و نهم)139( قانون اساسي
7. تعيين انواع فعاليت هاي مورد قبول و واجد اولويت پرداخت تس��هيالت در 
بخش ها و زيربخش هاي توليدي و خدماتي زاينده و با بازده مناسب اقتصادي

8. تعيي��ن حداقل ن��رخ بازده مورد انتظار از منابع صن��دوق و همچنين نرخ 
بازده مورد قبول طرح هاي توليدي و س��رمايه گذاري براي پرداخت تسهيالت 
و تعيين نرخ سهم مشارکت در طرح هاي سرمايه گذاري به نحوي که ميانگين 
اين نرخ ها کمتر از متوس��ط نرخ بازده سپرده هاي بانک مرکزي در بازارهاي 
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خارجي نباشد.
ج( هيات امنا

ترکيب اعضاي هيات امنا به شرح زير است:
1. رئيس جمهور ) رئيس هيات امنا(

2. معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور )دبير هيات امنا(
3. وزير امور اقتصادي و دارايي

4. وزير کار و امور اجتماعي
5. وزير نفت

6. رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران
7. رئي��س ات��اق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به عنوان عضو ناظر و بدون 

حق راي
8. رئيس اتاق تعاون ايران به عنوان عضو ناظر و بدون حق راي

9. دو نفر نماينده از کميس��يون هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات 
به انتخاب مجلس شوراي اسالمي

10. دادستان کل کشور
تبصره 1: جلسات هيات امنا حداقل سالي دو بار تشکيل مي شود.

تبصره 2: جلس��ات هيات امنا با حداقل دو س��وم اعضا صاحب راي رسميت 
يافته و تصميمات آن با حداقل پنج راي اتخاذ مي گردد.

تبصره 3: رؤس��اي هيات عامل و هيات نظارت بدون حق راي مي توانند در جلسات 
هيات امنا شرکت نمايند.

تبصره 4: هرگونه تصميم هيات امنا در مورد تصويب ترازنامه و صورت هاي 
مال��ي صندوق و نيز انتصاب رئيس و اعضاي هيات عامل در روزنامه رس��مي 
کش��ور و نيز يکي از روزنامه هاي کثيراالنتش��ار به انتخ��اب هيات امنا، درج 

مي گردد.
تبصره 5: دستور جلسه، تاريخ و محل جلسات هيات امنا توسط دبير هيات 
امنا تعيين و حداقل پانزده روز قبل از تشکيل جلسه براي اعضا هيات ارسال 

مي شود.
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تبصره 6: بودجه ستاد صندوق به تصويب هيات امنا مي رسد.
د( به منظ��ور اداره ام��ور صن��دوق در چارچ��وب مفاد اساس��نامه و مصوبات 
هيات امن��ا، هيات عامل مرک��ب از پنج نفر از افراد صاح��ب نظر، با تجربه و 
خوش ن��ام در امور اقتص��ادي، حقوقي،  مالي، بانک��ي و برنامه ريزي با حداقل 
ده س��ال سابقه مرتبط و مدرک تحصيلي کارشناسي ارشد توسط هيات امنا 
انتخاب و با حکم رئيس جمهور منصوب مي شوند و داراي وظايف و اختيارات 

زير مي باشند:
1. پيش��نهاد فعاليت هاي مورد قبول و واجد اولويت پرداخت تس��هيالت در 
بخش ها و زيربخش هاي توليدي و خدماتي زاينده و با بازده مناسب اقتصادي 

به هيات امنا
2. پيشنهاد موارد سرمايه گذاري در بازارهاي پولي و مالي بين المللي و داخلي 

به هيات امنا
3. تعيي��ن چارچ��وب قرارداده��اي عاملي��ت ب��ا بانک هاي عام��ل و تعيين 

مسئوليت ها و اختيارات بانک عامل در چارچوب اين قراردادها
4. برقراري نظام حسابرسي داخلي و استقرار نظام کنترل هاي داخلي مناسب

5. تاييد صورت هاي مالي ارزي و ريالي و ارايه آن به هيات امنا
6. ارايه پيشنهاد به هيات امنا درخصوص نظامنامه ها و شرايط و نحوه اعطاي 

تسهيالت
7. اتخاذ تصميم نس��بت به هرگونه اقدامي به نام صندوق در محدوده وظايف 
و اهداف مندرج در اساس��نامه به جز آنچه تصميم درباره آن ها به صراحت در 
ح��وزه صالحيت هيات امنا يا رئيس هيات عامل اس��ت مگر اين که به هيات 

عامل تفويض شده باشد.
8. اتخ��اذ تصمي��م راجع به کليه اموري که توس��ط رئيس هي��ات عامل در 

محدوده اختيارات خود در دستور کار هيات عامل قرار مي گيرد.
9. اجراي مصوبات هيات امنا

10. پيشنهاد ارجاع دعاوي به داوري، تعيين داور و صلح دعاوي به هيات امنا
11. افتتاح يا بستن حساب هاي ارزي در نزد بانک مرکزي و معرفي صاحبان 
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امضاي مجاز از بين اعضاي هيات عامل، رئيس و ساير مديران صندوق
12. انعق��اد ق��رارداد با مش��اور معتب��ر بين المللي در امور س��رمايه گذاري و 

مهندسي مالي براي ارزيابي، بهبود و ارتقا عملکرد صندوق
13. ساير موارد ارجاعي از سوي هيات امنا

تبصره 1: برکناري و قبول استعفاي اعضاي هيات عامل مشروط به تاييد دو 
سوم اعضاي صاحب راي هيات امنا خواهد بود.

تبص�ره 2: اعضاي هي��ات عامل بايد تم��ام وقت ب��وده و هيچ گونه فعاليت 
اقتصادي و ش��غل ديگري به اس��تثنا تدريس نداشته باش��ند. اعضاي هيات 
عامل مشمول حکم مندرج در اصل يکصد و چهل و دوم)142( قانون اساسي 

مي باشند.
تبص�ره 3: دوره تصدي هيات عامل پنج س��ال ب��وده و انتخاب مجدد اعضا 

بالمانع است.
تبصره 4: کليه اوراق بهادار، چک ها، س��فته ها، بروات، قراردادها و س��اير اسناد 
تعهدآور با امضاي دو عضو از س��ه عضو هيات عامل که توسط اين هيات تعيين 

مي شوند همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود.
تبصره 5: تصميمات هيات عامل با حداقل سه راي نافذ است.

ه�( رئيس هيات عامل که باالترين مقام اجرايي صندوق است از بين اعضاي 
هي��ات عامل توس��ط هيات امنا انتخ��اب و با حکم رئي��س جمهور منصوب 

مي شود. رئيس هيات عامل داراي وظايف و اختيارات زير مي باشد:
1. اب��الغ و صدور دس��تور اجراي تصميمات هيات عامل و نظارت بر حس��ن 

اجراي آن
2. تعيين دستور جلسه و اداره جلسات هيات عامل

3. اداره صندوق در چارچوب مصوبات هيات عامل و هيات امنا
4. تهي��ه و تنظيم طرح ها و برنامه هاي اجرايي در حيطه فعاليت هاي موضوع 

صندوق
5. تهي��ه و تنظيم برنام��ه، بودجه، صورت هاي مالي صن��دوق و پيش نويس 

گزارش هيات عامل به هيات امنا
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6. اداره ام��ور داخلي صندوق، به کارگيري نيروي انس��اني و انجام هزينه هاي 
جاري و اداري صندوق

7. تهيه و تنظي��م گزارش عملکرد صندوق براي ارايه به هيات عامل حداقل 
هر سه ماه يک بار

8. نمايندگي صندوق در برابر اشخاص ثالث و کليه مراجع داخلي و خارجي 
اع��م از قضايي، اداري، ثبتي و مش��ابه آن ها با ح��ق توکيل به غير ولو به طور 

مکرر
9. اقامه يا دفاع از دعاوي يا شکايات مربوط به امور صندوق اعم از حقوقي و 
کيفري با کليه اختيارات مربوط به امور دادرسي به جز حق مصالحه و ارجاع 

امر به داوري
10. ساير امور ارجاعي از سوي هيات عامل

و( به منظ��ور حصول اطمينان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مس��تمر بر 
عمليات جاري آن و جلوگيري از هرگونه انحراف احتمالي از مفاد اساسنامه، 
خط مش��ي ها و سياس��ت ها، هيات نظارت با ترکيب رئيس ديوان محاسبات 
کش��ور، رئيس سازمان حسابرسي کش��ور، رئيس سازمان بازرسي کل کشور 

تشکيل مي شود.
تبص�ره 1: نظارت اين هيات نافي وظايف قانوني دس��تگاه هاي نظارتي نظير 

ديوان محاسبات و بازرسي کل کشور نخواهد بود.
تبص�ره 2: هيات نظ��ارت داراي رئيس،  نايب  رئيس و دبيرخواهد بود که در 

اولين جلسه هيات نظارت انتخاب خواهند شد. 
ز( وظايف هيات نظارت:

1. رس��يدگي به صورت ه��ا و گزارش هاي مالي صن��دوق و تهيه گزارش هاي 
موردي و ادواري  براي هيات امنا و مجلس شوراي اسالمي

2. رس��يدگي به صورت ريزدارايي ها، مطالبات، تعهدات و خالصه حساب هاي 
صندوق و گواهي آن ها براي انتشار در روزنامه رسمي کشور

3. رسيدگي به عملکرد صندوق از لحاظ انطباق با موازين قانوني و اساسنامه 
و اهداف صندوق
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اين هيات در ايفای وظايف خود و بدون مداخله در امور جاري، کليه اس��ناد 
و دارايي ها و حس��اب هاي صندوق را مورد رس��يدگي قرار داده و مي تواند به 
اطالعات و مدارک و مس��تندات صندوق که الزم مي داند دسترس��ي داشته 
باش��د. اين هيات موظف است گزارش  نظارتي خود را هر شش ماه يک بار به 

هيات امنا و مجلس شوراي اسالمي ارايه دهد.
تبصره: هيات نظارت مي تواند براي حسابرسي از عملکرد صندوق از خدمات 

اشخاص حقيقي و حقوقي صاحب صالحيت استفاده نمايد.
ح( منابع صندوق:

1. حداق��ل مع��ادل بيس��ت درصد)%20( از مناب��ع حاصل از ص��ادرات نفت 
)نفت خ��ام، ميعان��ات گازي، گاز و فرآورده هاي نفتي( در س��ال هاي برنامه و 

تعيين مبلغ آن در قوانين بودجه سنواتي
2. حداقل بيست درصد )%20( ارزش صادرات تهاتري اقالم فوق الذکر

3. افزايش س��هم واريزي از منابع بندهاي)1( و)2( هر س��ال به ميزان س��ه 
واحد درصد

4. پنجاه درصد)%50( مانده نقدي حساب ذخيره ارزي در پايان سال 1389 
و سال هاي بعد

5. مناب��ع قابل تحصيل از بازاره��اي پولي بين المللي با مج��وز هيات امنا با 
رعايت قوانين مربوط

6. سود خالص صندوق طي سال مالي
7. درآمد حاصل از س��ود موجودي حساب صندوق در بانک مرکزي، معادل 
ميانگين نرخ س��ود سپرده هاي بانک مرکزي در بازارهاي خارجي با محاسبه 

و پرداخت هر سه ماه يک بار
8. بيس��ت درصد)%20( مناب��ع موضوع جز )د( بند )4( قانون بودجه س��ال 

1389 کل کشور
تبصره 1: بازپرداخت اصل و سود تسهيالت پرداختي از محل صندوق توسعه 
ملي به حس��اب صندوق واريز و مجددا در جهت اهداف صندوق به کار گرفته 

مي شود.
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تبصره 2: حساب هاي صندوق فقط نزد بانک مرکزي نگهداري خواهد شد.
ط( مصارف صندوق:

1. اعطاي تس��هيالت به بخش هاي خصوصي، تعاون��ي و بنگاه هاي اقتصادي 
متعلق به موسسات عمومي غيردولتي براي توليد و توسعه سرمايه گذاري هاي 

داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي 
2. اعط��اي تس��هيالت ص��ادرات خدمات فني و مهندس��ي به ش��رکت هاي 
خصوصي و تعاوني ايراني که در مناقصه هاي خارجي برنده مي شوند از طريق 

منابع خود يا تسهيالت سنديکايي
3. اعطاي تسهيالت خريد به طرف هاي خريدار کاال و خدمات ايراني در بازارهاي 

هدف صادراتي کشور
4. سرمايه گذاري در بازارهاي پولي و مالي خارجي

5. اعطاي تسهيالت به سرمايه گذاران خارجي با درنظر گرفتن شرايط رقابتي 
و بازدهي مناس��ب اقتصادي به منظور جلب و حمايت از س��رمايه گذاري در 

ايران با رعايت اصل هشتادم)80( قانون اساسي مي باشد.
6. تامين هزينه هاي صندوق

تبص�ره 1: اس��تفاده از مناب��ع صندوق ب��راي اعتبارات هزين��ه اي و تملک 
دارايي ه��اي س��رمايه اي و بازپرداخت بدهي هاي دولت به هر ش��کل ممنوع 

است.
تبص�ره 2: اعطاي تس��هيالت موضوع اين ماده فقط به صورت ارزي اس��ت 
وس��رمايه گذاران استفاده کننده از اين تسهيالت اجازه تبديل ارز به ريال در 

بازار داخلي را ندارند.
تبصره 3: اعطاي کليه تس��هيالت صندوق صرفا از طريق عامليت بانک هاي 

دولتي و غيردولتي خواهد بود.
ي( ساير مقررات:

1. س��هم عامليت بانک ها در ش��رايط رقابتي متناس��ب با نرخ کارمزد و توان 
تخصصي و کارشناسي بانک ها توسط هيات عامل تعيين مي شود.

2. س��هم صن��دوق از منابع موض��وع جز )1( و )2( بند)ح( اي��ن ماده ماهانه 
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توسط بانک مرکزي به حساب صندوق واريز و در پايان سال مالي با توجه به 
قطعي شدن منابع تسويه مي شود.

3. پرداخ��ت تس��هيالت از مح��ل منابع صن��دوق بدون تايي��د توجيه فني، 
اقتصادي، مالي و اهليت متقاضي توس��ط بانک عامل ممنوع است و در حکم 
تص��رف غيرقانوني در اموال عمومي خواهد ب��ود. ارزيابي گزارش هاي توجيه 
فن��ي، اقتصادي و مال��ي و احراز کفايت بازدهي طرح هاي س��رمايه گذاري با 
لحاظ عامل خطرپذيري، به ميزاني که از نرخ س��ود تس��هيالت مورد انتظار 
اعالم ش��ده توس��ط هيات امنا کمتر نباش��د به عهده بانک عامل و به مثابه 

تضمين بانک عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهيالت به صندوق است.
صن��دوق، مناب��ع م��ورد نياز طرح ه��اي س��رمايه گذاري بخش کش��اورزي، 
آب و مناب��ع طبيع��ي را از طري��ق بانک عامل يا صندوق حمايت از توس��عه 
س��رمايه گذاري بخش کش��اورزي به صورت ارزي و با سود انتظاري کمتر در 

اختيار سرمايه گذاران بخش قرار مي دهد.
4. مجم��وع تس��هيالت اختصاص يافت��ه از منابع صندوق با عاملي��ت بانک ها به 
موسس��ات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شرکت هاي تابعه و وابسته در هر حال 

نبايد بيش از بيست درصد)%20( منابع صندوق باشد.
تبص�ره 1: از نظر اين ماده موسس��ات و ش��رکت ها در صورتي غير عمومي 
محسوب مي شوند که حداقل هشتاد درصد)%80( سهام، يا سهم الشرکه آن ها 

مستقيم و يا با واسطه اشخاص حقوقي متعلق به اشخاص حقيقي باشد.
موسس��ات و ش��رکت هايي که اکثريت مطلق سهام آن ها متعلق به موسسات 
عموم��ي و عام المنفعه نظي��ر موقوفات، صندوق هاي بيمه اي و بازنشس��تگي 
و موسس��ات خيري��ه عمومي اس��ت از نظر اي��ن ماده در حکم موسس��ات و 

شرکت هاي وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي هستند.
تبص�ره 2: بنگاه ه��اي اقتص��ادي ک��ه صرف نظر از ن��وع مالکي��ت بيش از 
بيس��ت درصد)%20( اعضا هيات مديره آن ها توس��ط مقام��ات دولتي تعيين 
مي ش��وند از نظ��ر اين ماده دولتي محس��وب مي گردن��د و پرداخت از منابع 

صندوق به آن ها ممنوع است.
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تبصره 3: صندوق موظف اس��ت در توزيع منابع بين بخش هاي اقتصادي و 
استان ها، توازن منطقه اي را مدنظر قرار دهد.

5. س��ال مالي صندوق از اول فروردين ماه هر س��ال تا پايان اسفندماه همان 
سال است.

6. صندوق در امور اداري، اس��تخدامي، مالي و معامالتي تابع اين اساسنامه و 
قوانين موسس��ات و نهادهاي عمومي غيردولتي و سياست هاي پولي و ارزي 
مي باش��د. آيين نامه هاي الزم به پيش��نهاد هيات امن��اي صندوق به تصويب 
هيات وزيران خواهد رس��يد و طبق اصل يکصد و س��ي و هشتم)138( قانون 

اساسي اقدام خواهد شد.
7. رئيس هيات عامل صندوق توس��عه ملي موظف است هر شش ماه يک بار 
مي��زان منابع، مصارف و محل مصارف صندوق را به هيات امنا، هيات نظارت 

و مجلس شوراي اسالمي گزارش نمايد.
8. هيات نظارت درصورت برخورد با تخلف و جرم در اجراي احکام اين ماده 

حسب مورد مراتب را به مراجع صالحه اعالم مي دارد.
9. ترازنامه و حساب سود و زيان صندوق به همراه گزارش و اظهارنظر هيات 
نظارت بايد حداقل پانزده روز قبل از تش��کيل جلس��ه به هيات امنا تس��ليم 

گردد.
10. ص��دور هرگونه ضمانت نامه و پرداخت هرگونه تس��هيالت از محل منابع 
صندوق فق��ط از طريق بانک هاي عامل اعم از دولتي يا غيردولتي و صندوق 

حمايت از توسعه سرمايه گذاري بخش کشاورزي انجام مي شود.
11. تغيي��ر در اساس��نامه و انحالل صندوق تنها با تصويب مجلس ش��وراي 

اسالمي است.
ماده 85: فعاليت حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت موضوع ماده )1( 
قانون برنامه چهارم توس��عه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي 
ايران مصوب 1383/06/03 با اعمال اصالحات و تغييرات زير تداوم مي يابد.

ال��ف( عواي��د حاصل از ص��ادرات نفت اع��م از )نفت خ��ام و ميعانات گازي( 
به ص��ورت نقدي و تهات��ري و درآمد دولت از ص��ادرات فرآورده هاي نفتي و 
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خالص صادرات گاز در س��ال 89 و س��ال هاي بعد پس از کسر مصارف ارزي 
پيش بيني ش��ده در جداول قانون بودجه کل کش��ور و پس از کس��ر س��هم 

صندوق توسعه ملي به حساب ذخيره ارزي واريز مي شود.
ب( تامين کس��ري بودجه عمومي دولت ناش��ي از کاهش منابع ارزي حاصل 
از صادرات نفت خام، گاز و ميعانات گازي نس��بت به ارقام پيش بيني ش��ده در 
قوانين بودجه س��نواتي از محل حساب ذخيره ارزي مشروط بر اين که از ديگر 

منابع قابل تامين نباشد با تصويب مجلس شوراي اسالمي مجاز است.
ج( پيگيري وصول اقس��اط و سود تس��هيالت اعطايي از محل حساب ذخيره 
ارزي و واريز آن به حساب مزبور از طريق بانک هاي عامل به عهده دولت است.

د( ايف��ا باقي مانده تعهدات حس��اب ذخيره ارزي به بخش ه��اي غيردولتي، 
خصوصي و تعاوني، به عهده همين حساب است و ايجاد هرگونه تعهد جديد 

ممنوع است.
ماده99: به منظور ارتقاي جايگاه بازار س��رمايه در اقتصاد کشور و ساماندهي 
بازار متش��کل اوراق بهادار اقدامات زير انجام مي شود. ساير تدابير ساماندهي 
مطابق م��اده )4( قانون ب��ازار اوراق بهادار جمهوري اس��المي ايران مصوب 

آذرماه 1384 مجلس شوراي اسالمي است. 
الف( کليه اش��خاصي که تاکنون نس��بت به انتشار اوراق بهادار اقدام کرده اند 
حداکثر 6 ماه پس از ابالغ اين قانون مکلفند نس��بت به ثبت آن نزد سازمان 
بورس و اوراق بهادار اقدام نمايند. عدم ثبت، تخلف محسوب مي شود، وليکن 
مان��ع از اجراي تکاليف قانوني براي ناش��ر اوراق بهادار نخواهد بود. ناش��ران 
اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان مذکور بايد اطالعات مالي خود را براساس 
ترتيبات مقرر در ماده )45( قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اس��المي ايران 

منتشر نمايند. 
ب( معامالت اوراق بهادار ثبت ش��ده در سازمان فقط در بورس ها و بازارهاي 
خ��ارج از بورس داراي مج��وز و با رعايت مقررات معامالت��ي هريک از آن ها 
حس��ب مورد امکان پذي��ر بوده و معامل��ه اوراق بهادار مذک��ور بدون رعايت 

ترتيبات فوق فاقد اعتبار است. 
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ج( پس از معامله اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان که در يکي از بورس ها يا 
بازارهاي خارج از بورس معامله شده اند و کاالهاي معامله شده در بورس هاي 
کااليي، عمليات تس��ويه وجوه و پاياپاي )نق��ل و انتقال( پس از معامالت در 
شرکت هاي سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه صورت مي گيرد. 
د( س��وابق معامالت اوراق بهادار و معامله کنندگان آن ها بايد به گونه اي ثبت 
و نگهداري ش��وند که قابليت بازسازي معامالت را داشته باشند. دستورالعمل 
اجرايي اين بند حداکثر تا 2 ماه پس از ابالغ قانون توس��ط س��ازمان بورس و 

اوراق بهادار تهيه و ابالغ مي گردد. 
ه�( اعضاي هيات مديره و مديرعامل تمامي اش��خاص حقوقي که تحت يکي 
از عناوي��ن نهادهاي مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اس��المي 
ايران و يا قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي 
سياس��ت هاي اصل چهل وچهارم قانون اساسي تا کنون تشکيل شده اند و نزد 
مرجع ثبت ش��رکت ها در سراسر کش��ور به ثبت رسيده اند و نيز آن دسته از 
اشخاص حقوقي که موضوع فعاليت اصلي آن ها نهاد مالي است موظفند نهاد 
مالي تحت مديريت خود را نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت برسانند. 
خودداري از ثبت نهاد مالي تخلف محس��وب مي شود و فعاليت مديران آن ها 
مش��مول بند »1« ماده )49( قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران 
است. سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلف است نهادهاي مالي را فقط با 
مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت نموده و از ثبت نهادهاي مالي بدون 
مجوز خودداري نمايد. هرگونه تغييرات در اساسنامه و سرمايه نهادهاي مالي 
نيز منوط به تاييد س��ازمان بورس و اوراق بهادار طبق ضوابط مربوطه است. 
تاييد صالحيت حرفه اي مديران نهادهاي مالي براس��اس دستورالعملي است 

که به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار مي رسد. 
و( کاالهايي که در بورس هاي کااليي به عنوان بازار متش��کل، س��ازمان يافته 
و تحت نظارت پذيرفته ش��ده و مورد دادوس��تد ق��رار مي گيرد طبق قوانين 
و مق��ررات حاکم بر آن بورس ها عرضه ش��ده و م��ورد معامله قرار مي گيرند. 
عرضه، معامله، تس��ويه و تحوي��ل نهايي کاالهاي مذکور مش��مول قوانين و 
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مقررات مربوط به بازارهاي غيرمتشکل کااليي نيست. 
ز( کلي��ه اش��خاص حقيقي و حقوقي ک��ه به عنوان مدي��ران نهادهاي مالي، 
تشکل هاي خودانتظام و ناشران اوراق بهادار )موضوع ماده )13( قانون توسعه 
ابزاره��ا و نهادهاي مالي جديد در راس��تاي اجراي سياس��ت هاي کلي اصل 
چهل وچهارم قانون اساسي( انتخاب شده يا مي شوند مکلفند مدارک هويت و 
کليه اسناد و مدارک مربوط به سوابق شغلي و تحصيلي خود را جهت ثبت در 
پايگاه اطالعاتي مديران مربوطه به سازمان بورس و اوراق بهادار ارايه نمايند. 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار موظف است مش��خصات و سوابق تحصيلي و 
تجربي مديران ياد شده را در پايگاه اطالعاتي مذکور ثبت و عملکرد آن ها را 
از حيث رعايت قوانين و مقررات حاکم بر بازار اوراق بهادار و سوابق تخلفاتي 
و کيفري مربوط به آن ها در طول مديريت در نهادهاي مالي و ناش��ران اوراق 
بهادار براس��اس ترتيبات اجرايي که به تصويب ش��وراي عالي بورس و اوراق 
بهادار مي رسد منتشر نمايد. انتشار اسامي مديران به همراه سوابق آنان پس 

از تاييد مرجع ذي صالح امکان پذير است. 
ماده 101: به منظور تنظيم مناسب بازار، افزايش سطح رقابت،  ارتقاي بهره وري 

شبکه توزيع و شفاف  سازي فرآيند توزيع کاال و خدمات دولت مي تواند:
الف( نس��بت به ارايه اليحه س��اماندهي واحدهاي غيردولت��ي پخش کاال تا 
پايان سال دوم برنامه اقدام نمايد به نحوي که استانداردهاي مورد نياز براي 
فعاليت پخش، ابزارهاي نظارتي و مديريتي دولت و نيز سياس��ت هاي رقابتي 
مورد توجه قرار گرفت��ه و اختالف قيمت توليد کننده و مصرف کننده کاهش 

يابد. 
ج( نس��بت به توس��عه نظام ملي طبقه بندي و خدمات شناسه کاال و خدمات 
ايران )ايران کد( به منظور ايجاد نظام منسجم و يکپارچه براي تبادل اطالعات 
مربوط به کاالها و خدمات اقدام نموده و کليه عرضه کنندگان کاال و خدمات 
را مکل��ف به اخذ و روزآمد کردن اين کد و دس��تگاه هاي اجرايي ذي ربط را 

موظف به استفاده از آن نمايد. 
د( با رعايت قانون اجراي سياست هاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي 
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قيمت گ��ذاري را به کاالها و خدمات عمومي و انحصاري و کاالهاي اساس��ي 
يارانه اي و ضروري محدود نمايد. 

تبص�ره 1: دولت مکلف اس��ت ضوابط تعيين کاالهاي اساس��ي، انحصاري و 
خدمات عمومي و نيز فهرست و ضوابط تعيين قيمت اين کاالها و خدمات را 
ظرف مدت س��ه ماه پس از تصويب اين قانون، با پيشنهاد کارگروهي متشکل 
از نماين��دگان وزارت بازرگاني، معاون��ت و وزارتخانه هاي ذي ربط به تصويب 

شوراي اقتصاد برساند. 
تبص�ره 2: در اجراي اين بند، چنانچه قيمت فروش کاال يا خدمات کمتر از 
قيمت عادله روز تکليف شود، مابه التفاوت قيمت عادله روز و تکليفي مي بايد 
هم زمان تعيين و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت شود 

و يا از محل بدهي دستگاه ذي ربط به دولت تهاتر گردد.
ماده102: وزارت بازرگاني مجاز اس��ت در راس��تاي اجرا سياس��ت هاي کلي 
اصل چهل وچهارم قانون اساس��ي، ام��ور اجرايي تنظيم ب��ازار اعم از تامين، 
ذخيره س��ازي، توزي��ع، بازرس��ي و قيمت گ��ذاري کااله��ا و خدم��ات را به 
تش��کل هاي صنف��ي توليدي، توزيع��ي و خدماتي، اتحاديه ه��ا و تعاوني ها و 

همچنين تشکل هاي مردم نهاد واگذار نمايد. 
تبص�ره1: تش��کل ها، اتحاديه ه��ا و تعاوني هاي موضوع اين م��اده، در مقابل 
اختيارات واگذار ش��ده در چارچوب دس��تورالعمل ابالغي وزارت بازرگاني و 

معاونت، پاسخگو و مسئول جبران خسارت خواهند بود. 
تبصره 2: وزارت بازرگاني مجاز است حسب ضرورت از طريق اعطای مجوز 

واردات بدون انتقال ارز، نسبت به جبران نيازهاي داخلي اقدام نمايد. 
م�اده103: برق��راري موانع غيرتعرف��ه اي و غيرفني ب��راي واردات در طول 
س��ال هاي برنام��ه به جز در مواردي ک��ه رعايت موازين ش��رع اقتضا مي کند 
ممن��وع اس��ت و در صورت وجود چنين موانعي، دولت مکلف اس��ت با وضع 

نرخ هاي معادل تعرفه اي نسبت به رفع آن اقدام کند. 
تبصره: محصوالت کشاورزي مشمول اين ممنوعيت نيست. 

ماده104: الف( به منظور ارتقاي مش��ارکت بنگاه ها و افزايش سهم تشکل ها، 
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شبکه ها، خوشه ها، اتحاديه ش��رکت ها )کنسرسيوم ها(، شرکت هاي مديريت 
صادرات و ش��رکت هاي بزرگ صادرات��ي و داراي تنوع محصول، دولت مجاز 
است کمک ها، تسهيالت، مشوق ها و حمايت هاي مستقيم و غيرمستقيم خود 
در حوزه صادرات غيرنفتي را از طريق اين تشکل ها و براساس دستورالعملي 
ک��ه ظرف 6 ماه توس��ط وزارت بازرگاني تهيه و پ��س از تاييد معاونت ابالغ 

خواهد شد، اعطا نمايد. 
تبص�ره: تش��کل هاي موضوع اين ماده، در مقابل اختيارات واگذار ش��ده در 
چارچوب دس��تورالعمل ابالغي وزارت بازرگاني و معاونت پاسخگو و مسئول 

جبران خسارت خواهند بود. 
ب( اخذ هرگونه ماليات و عوارض از صادرات کاالهاي غيرنفتي و خدمات در 

طول برنامه ممنوع است. 
تبص�ره 1: فهرس��ت کاالهاي نفتي ظرف 6 ماه از تاري��خ تصويب اين قانون 

توسط شوراي اقتصاد تعيين مي گردد. 
تبصره 2: دولت مجاز است به منظور صيانت از منابع کشور، عوارض ويژه اي 

براي صادرات مواد خام يا داراي ارزش افزوده پايين، وضع و دريافت نمايد.
تبصره 3: ميزان عوارض موضوع اين ماده بر حسب جدولي است که متناسب 
با افزايش سهم ارزش افزوده داخلي، کاهش مي يابد. فهرست و عوارض مربوطه 
اين کاالها و جداول مذکور به تصويب ش��وراي اقتصاد مي رس��د. اين عوارض 

حداق سه ماه پس از وضع و اعالم عمومي قابل وصول است.
ج( صادرات کاالها و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به اس��تثناي استانداردهاي 
اجب��اري و گواهي ه��اي مرس��وم در تج��ارت بين المل��ل )مورد درخواس��ت 

خريداران( معاف است. 
تبصره: به دولت اجازه داده مي ش��ود با لحاظ منافع ملي تا پايان س��ال اول 
برنامه ترتيبات الزم براي اصالح قانون مقررات صادرات و واردات شامل ارايه 
مش��وق هاي صادراتي مندرج در اين قان��ون و ديگر قوانين مربوطه که جنبه 

دايمي دارند را به عمل آورد. 
د( دول��ت تدابي��ر و اقدام��ات موثر حفاظت��ي، جبراني و ضد قيمت ش��کني 
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)ضددامپينگ( در مواردي که کااليي با ش��رايط غير متعارف و با امتياز قابل 
توجه به کشور وارد مي شود را اتخاذ و اعمال نمايد. 

ه���( تنظيم بازار داخلي موج��ب ممنوعيت صدور نمي گ��ردد و صدور کليه 
کاالها و خدمات، به جز موارد زير مجاز است:

1. اشياي عتيقه و ميراث فرهنگي به تشخيص سازمان ميراث فرهنگي 
2. اقالم خاص دامي، نباتي، خاک زراعي و مرتعي و گونه هايي که جنبه حفظ 
ذخاير ژنتيکي و يا حفاظت تنوع زيس��تي داش��ته باشند، به تشخيص وزارت 

جهاد کشاورزي و سازمان حفاظت محيط زيست 
تبصره: صادرات کاالهايي که دولت براي تامين آن ها يارانه مستقيم پرداخت 
مي کند تنها با پيشنهاد دستگاه مربوطه و تصويب شوراي اقتصاد مجاز است. 
در اين ص��ورت کلي��ه صادر کنندگان موظفند گواهي مرب��وط به عودت کليه 
يارانه هاي مستقيم پرداختي به کاالهاي صادر شده را قبل از خروج از وزارت 

امور اقتصادي و دارايي اخذ کنند. 
و( دولت موظف اس��ت ضمن ايجاد همسويي قوانين و مقررات بخش تجاري 
کشور با قوانين و مقررات اتحاديه هاي منطقه اي و بين المللي ازجمله سازمان 
تجارت جهاني، نس��بت به آماده سازي و توانمند سازي ارکان اقتصادي کشور 
براي عضويت در س��ازمان تجارت جهاني )WTO( تا پايان سال دوم برنامه 

اقدام نمايد.
م�اده108: خري��د کاال ي��ا خدمات از طري��ق بورس بدون رعاي��ت احکام و 
تشريفات قانون برگزاري مناقصات، توسط دستگاه هاي اجرايي، بالمانع است. 
ماده 113: مش��ارکت ش��رکت هاي بيمه خارجي با شرکت هاي بيمه تجاري 
داخل��ي ب��ا اولويت بخش غيردولتي به منظور ايجاد ش��رکت بيمه مش��ترک 
بازرگاني در ايران، جذب س��رمايه خارجي توسط ش��رکت هاي بيمه داخلي 
و همچنين تاس��يس و فعاليت شعب و نمايندگي شرکت هاي بيمه بازرگاني 
خارجي با رعايت سياس��ت هاي کلي اصل 44 قانون اساسي و قوانين مربوط 

مجاز است. 
ماده114: به دولت اجازه داده مي شود، ضمن اصالح نظام نظارت تعرفه اي و 
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کاهش تدريجي حق بيمه اتکايي اجباري در صنعت بيمه بازرگاني، نسبت به 
تدوين و اس��تقرار نظام يکپارچه نظارتي جايگزين مشتمل بر مقررات نظارت 
مال��ي، منع انحصار و تس��هيل رقابت، توانگري و رتبه بندي موسس��ات بيمه 

حداکثر تا پايان سال سوم برنامه اقدام نمايد.
ماده122: مديران اش��خاص حقوقي غيردولتي به طور جمعي و فردي نسبت 
به پرداخت ماليات بر درآمد اش��خاص حقوق��ي و همچنين ماليات هايي که 
اش��خاص حقوقي به موجب مقررات قانون ماليات هاي مس��تقيم و ماليات بر 
ارزش اف��زوده مکلف به کس��ر يا وصول يا ايصال آن ب��وده و مربوط به دوران 

مديريت آن ها باشد با شخص حقوقي مسئوليت تضامني خواهند داشت.
ماده125: الف( وزارت نفت مجاز اس��ت با ايجاد فضا وشرايط رقابتي، نسبت 
به صدور پروانه اکتشاف، توسعه و توليد مورد نياز براي بهره برداري از حداکثر 
ظرفيت ها براي توس��عه ميدان هاي نفت و گاز و افزايش توليد صيانت شده با 
حفظ ظرفيت توليد سال 1389تا سقف توليد اضافي، روزانه 1 ميليون بشکه 
نفت خام و 250 ميليون مترمکعب گاز طبيعي، با اولويت ميادين مش��ترک، 
ب��ا تاکيد بر توس��عه ميدان گاز پارس جنوبي، پ��س از تصويب توجيه فني و 
اقتصادي طرح ها در ش��وراي اقتصاد و درج در قوانين بودجه س��نواتي و نيز 

مبادله موافقت نامه با معاونت با استفاده از روش هاي زير اقدام نمايد:
1. اس��تفاده از انواع روش هاي اکتشاف، توسعه و توليد در دوره زماني معين 

در ميادين نفت و گاز. 
تبصره: ش��رايط اساس��ي اين روش ها با حفظ حق مالکيت و اعمال تصرفات 
مالکان��ه ب��راي دولت در س��ال اول برنامه با پيش��نهاد وزارت نفت تهيه و به 

تصويب شوراي اقتصاد مي رسد. 
2. کارس��ازي انتش��ار اوراق مالي ريالي و ارزي در داخل و خارج از کش��ور با 

رعايت قوانين و مقررات مربوط، بدون تضمين دولت. 
3. اس��تفاده از روش بيع متقابل با رعايت اصول و ش��رايط موضوع بند »ب« 

ماده )14( قانون برنامه چهارم توسعه. 
تبصره: وزارت نفت مي تواند در طول برنامه نس��بت به انعقاد قرارداد توسعه 
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و توليد از کليه ميادين مش��ترک شناخته شده اقدام و تالش الزم را به عمل 
آورد. 

ب( دولت مکلف اس��ت بر مبناي س��ند چش��م انداز بيس��ت س��اله کش��ور و 
سياس��ت هاي کلي نظام در بخش انرژي ابالغي از سوي مقام معظم رهبري و 
با پشتوانه کامل کارشناسي »سند ملي راهبرد انرژي کشور« را به عنوان سند 
باالدس��تي بخش انرژي براي يک دوره زماني بيست و پنج ساله ظرف حداکثر 
شش ماه پس از تصويب قانون برنامه تهيه و به تصويب مجلس شوراي اسالمي 

برساند.
تبص�ره: وزارتخانه ه��اي نف��ت و ني��رو موظف هس��تند با همکاري س��اير 
دس��تگاه هاي اجرايي ذي ربط »برنامه اجرايي طرح جامع انرژي کش��ور« را 
ظرف دوازده ماه پس از تصويب قانون س��ند ملي راهبرد انرژي کشور تهيه و 

به تصويب هيات وزيران برسانند.
ماده126: به وزارت نفت اجازه داده مي ش��ود به منظور شناس��ايي و اکتشاف 
هرچه بيش��تر منابع نفت و گاز در سراس��ر کش��ور و نيز انتقال و به کارگيري 
فناوري هاي جديد در عمليات اکتش��افي، در کليه مناطق کشور )به استثناي 
اس��تان هاي خوزس��تان، بوش��هر و کهگيلويه و بويراحمد( با تاکيد بر مناطق 
دريايي و خش��کي مش��ترک با همس��ايگان که عمليات اکتش��افي مربوط با 
خطر پذيري )ريسک( طرف قرارداد انجام و منجر به کشف ميدان قابل توليد 
تج��اري ش��ود، در قالب ارقام مذک��ور در ماده )118( اي��ن قانون و در قالب 
بودجه هاي سنتواتي کل کشور و تصويب شوراي اقتصاد و مبادله موافقت نامه 
با معاونت، نسبت به عقد قراردادهاي بيع متقابل توام براي اکتشاف و توسعه 
ميادين جدي��د از طريق برگزاري مناقصات اقدام و ط��رف قرارداد را مطابق 
ضوابط قانوني انتخاب نمايد. هزينه هاي اکتش��افي )مستقيم و غيرمستقيم( 
در قالب قرارداد منعقده مذکور منظور و به همراه هزينه هاي توسعه از محل 

فروش محصوالت توليدي همان ميدان بازپرداخت خواهد شد. 
مجوزهاي صادره داراي زمان محدود بوده و در هر مورد توس��ط وزارت نفت 
تعيين شده و يک بار نيز قابل تمديد مي باشد. در صورتي که در پايان مرحله 
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اکتشاف، ميدان تجاري در هيچ نقطه اي از منطقه کشف نشده باشد، قرارداد 
خاتمه مي يابد و طرف قرارداد حق مطالبه هيچ گونه وجهي را نخواهد داشت. 
ماده127: به وزارت نفت اجازه داده مي ش��ود در چارچوب بودجه س��نواتي 
از محل منابع داخلي ش��رکت هاي تابعه و منابع خارجي ترجيحا با مشارکت 
بخش هاي خصوصي و تعاوني پس از تاييد ش��وراي اقتصاد، نسبت به تکميل 
دو پااليش��گاه ميعانات گازي »س��تاره خليج فارس« و »ف��ارس« با ظرفيت 
اس��مي به ترتيب 360 هزار و120 هزار بش��که به صورت سرمايه گذاري و يا 

تسهيالت در قالب وجوه اداره شده اقدام نمايد. 
تا اتمام پروژه هاي موضوع اين ماده و بهره برداري از آن ها استفاده از روش هاي 
تهاتري براي خريد و فروش فراورده هاي موردنياز با تصويب ش��وراي اقتصاد 

در موارد ضروري مجاز است. 
تهاتر نفت خام و ميعانات گازي از شمول اين حکم مستثنا است. 

دولت مکلف اس��ت حداکثر يک س��ال پس از راه اندازي آن ها براي واگذاري 
س��هام خود در چارچوب قانون اجراي سياس��ت هاي کلي اصل چهل وچهارم 

قانون اساسي اقدام الزم را به عمل آورد. 
ماده128: به وزارت نفت اجازه داده مي ش��ود از محل منابع داخلي ش��رکت 
ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران، نسبت به اعطاي تسهيالت در 
قالب وجوه اداره ش��ده براي سرمايه گذاري بخش هاي خصوصي و تعاوني در 
طرح هاي تکميل پااليش��گاه هاي موجود، شامل بهينه سازي و بنزين سازي با 

تصويب شوراي اقتصاد، اقدام نمايد. 
ماده129: وزارت نفت موظف است:

الف( در راس��تاي اعمال حق حاکميت و مالکيت بر منابع نفت و گاز و انجام 
وظايف قانوني خود ضمن ايجاد مديريت اکتشاف، توسعه و توليد و با تجهيز 
پس��ت هاي سازماني، نس��بت به بکارگيري نيروهاي متخصص الزم از طريق 
انتقال نيروي انساني موجود براي انجام وظايف مندرج در اين قانون و قوانين 

مرتبط اقدام نمايد. 
ب( براي فعاليت هاي اکتش��اف، توسعه، اس��تخراج و توليد نفت و گاز توسط 
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شرکت هاي ملي نفت ايران، ساير شرکت هاي تابعه وزارت نفت و شرکت هاي 
صاح��ب صالحيت، با اتخاذ ضوابط توليد صيانت��ي، پروانه بهره برداري بدون 
حق مالکيت نس��بت به نفت و گاز توليدي صادر و براس��اس طرح مصوب، بر 
عمليات اکتش��اف، توسعه و توليد ش��رکت هاي فوق الذکر از نظر مقدار توليد 
و صيانت مخزن و معيارهاي سالمتي ايمني و زيست محيطي نظارت نمايد. 

ج( سامانه يکپارچه کنترل و اندازه گيري ميزان توليد، فرآورش، انتقال، پااليش، 
توزيع و صادرات نفت خام و گاز طبيعي و فرآورده هاي نفتي را حداکثر تا پايان 

سال دوم برنامه ايجاد و راه اندازي نمايد. 
د( به منظور افزاي��ش و ارتقاي توان علمي، فناوري و نوآوري در صنعت نفت 
معادل يک درصد )%1( از اعتبارات طرح هاي توس��عه اي ساالنه شرکت هاي 
تابع��ه را در ط��ول س��ال هاي برنامه، جهت ايجاد پتانس��يل جذب، توس��عه 
فناوري هاي اولويت دار نفت، گاز و پتروش��يمي و به کارگيري آن ها در صنايع 
مرتب��ط و ارتقاي فناوري هاي موجود و بومي س��ازي آن ها و کاهش ش��دت 
ان��رژي ضمن مبادله موافقت نامه با معاونت اختصاص دهد و گزارش عملکرد 
اين بند را س��االنه به کميس��يون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسالمي 

ارايه نمايد. 
م�اده130: به منظ��ور افزايش ضريب بازيافت مخازن کش��ور در طول برنامه 
به ميزان %1 )يک درصد(، وزارت نفت موظف اس��ت طي س��ال اول برنامه، 
برنام��ه جامع صيانتي و ازدياد برداش��ت از مخازن هيدروکربوري را با رعايت 
اولويت بندي مخازن به تفکيک نواحي خش��کي و مناطق دريايي تهيه و براي 

حسن اجراي آن اقدامات الزم را به عمل آورد. 
ماده131: وزارت نفت مکلف اس��ت به منظور افزايش خدمات سوخت رساني 
ب��ه کش��تي ها )بانکرينگ( و خدمات جانبي در خليج ف��ارس و درياي عمان 
به ميزان س��االنه حداقل %20 از طري��ق بخش غيردولتي طرح جامع مربوط 
را تدوي��ن و اج��را نمايد. وزارت نفت مجاز اس��ت حماي��ت الزم را از بخش 

غيردولتي در اين زمينه به عمل آورد. 
م�اده132: به دولت اجازه داده مي ش��ود دو درصد )%2( از درآمد حاصل از 
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صادرات نفت خام و گاز طبيعي را به ترتيب يک س��وم به استان هاي نفت خيز 
و گازخيز و دوس��وم به شهرستان ها و مناطق کمتر توسعه يافته جهت اجراي 

برنامه هاي عمراني در قالب بودجه هاي سنواتي اختصاص دهد. 
م�اده143: به منظ��ور حفظ ظرفيت تولي��د و نيل به خودکفاي��ي در توليد 
محص��والت اساس��ي کش��اورزي و دامي، ازجمل��ه گندم، ج��و، ذرت، برنج، 
دانه  هاي روغني، چغندر قند و نيش��کر، گوش��ت س��فيد، گوشت قرمز، شير 
و تخم مرغ، اصالح الگوي مصرف براس��اس اس��تانداردهاي تغذيه، گس��ترش 
کشاورزي صنعتي و دانش بنيان، فراهم نمودن زيرساخت هاي امنيت غذايي و 
ارتقاي ارزش افزوده بخش کشاورزي بر مبناي مالحظات توسعه پايدار ساالنه 
به ميزان هفت درصد )%7( نس��بت به س��ال 1388 در طول برنامه، اقدامات 

زير انجام مي شود:
ال��ف( ارتقاي راندمان آبياري بخش به حداقل چهل درصد )%40( در س��ال 
آخر برنامه پنجم توسعه از طريق اجراي عمليات زيربنايي آب و خاک ازجمله 
طرح هاي تجهيز و نوس��ازي، توس��عه ش��بکه ها، زهکش ها و روش هاي نوين 

آبياري و اجراي عمليات به زراعي و به نژادي
ب( تحويل آب موردنياز کش��اورزان به صورت حجمي براساس الگوي کشت 

هر منطقه و با استفاده از مشارکت بخش غيردولتي 
ج( ارتقاي ش��اخص بهره وري مصرف آب در بخش کشاورزي و افزايش توليد 

محصول به ازاي واحد حجم مصرفي
د( گسترش مبارزه تلفيقي با آفات و بيماري هاي گياهي، مصرف بهينه سموم، 
کود شيميايي، موادزيست شناختي )بيولوژيک( و داروهاي دامي و همچنين 
مبارزه بيولوژيکي و توسعه کشت اندامي )ارگانيک(، مديريت تلفيقي توليد و 
اعمال استانداردهاي ملي کنترل کيفي توليدات و فرآورده هاي کشاورزي در 
راستاي پوشش حداقل بيست وپنج درصد )%25( سطح توليد تا پايان برنامه 
ه�( برون سپاري فعاليت هاي غيرحاکميتي و تصديگري هاي بخش کشاورزي 
ب��ه بخش هاي خصوصي و تعاوني با تاکيد بر به کارگيري کارشناس��ان تعيين 
صالحيت ش��ده عضو س��ازمان نظام مهندسي کش��اورزي و منابع طبيعي و 
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س��ازمان نظام دامپزشکي به عنوان ناظر و يا مش��اور فني مزارع کشاورزي و 
واحده��اي دامي و دامپ��روري و آبزي پروري، تعاوني ها و تش��کل هاي بخش 
کش��اورزي و نوسازي ماش��ين آالت کش��اورزي و خارج از رده کردن حداقل 
200 هزار دس��تگاه ماشين آالت فرسوده کش��اورزي و توسعه ماشيني کردن 
)مکانيزاسون( برمبناي اقليم و ش��رايط هر منطقه براساس قابليت و توانايي 
کش��اورزان هر منطق��ه به گونه اي که در پايان برنامه، ضريب نفوذ ماش��يني 
کردن )مکانيزاس��يون( از يک اس��ب بخار در هکتار سال 1388 به 5/1 اسب 

بخار در هکتار در سال آخر برنامه برسد. 
ز( ترويج استفاده از کودهاي آلي، زيستي و اندامي )ارگانيک( در سطح مزارع 
و باغات کشور حداکثر در سقف يارانه سال آخر برنامه چهارم و افزايش ميزان 
مصرف اين گونه کودها به س��ي وپنج درص��د )%35( کل کودهاي مصرفي در 

پايان برنامه
ح( صدور س��ند مالکيت کليه اراضي کش��اورزي توسط سازمان ثبت اسناد و 

امالک کشورتا پايان برنامه پنجم توسعه 
ط( گسترش پوشش بيمه توليدات بخش کشاورزي و عوامل توليد به ميزان 

حداقل پنجاه درصد )%50( توليدات تا پايان برنامه 
ي( دولت به منظور تجهيز منابع براي س��رمايه گذاري در بخش کش��اورزي 
بخشي از منابع خود را که در چارچوب بودجه ساالنه مشخص خواهد شد از 
طريق دس��تگاه اجرايي ذي ربط به عنوان کمک به تشکيل و افزايش سرمايه 
صندوق هاي غير دولتي حمايت از توس��عه بخش کش��اورزي و يا به صورت 
وجوه اداره ش��ده در اختيار صندوق هاي مذکور قرار دهد. مبالغ پرداختي به 

صندوق ها به هزينه قطعي منظور مي شود.
م�اده144: به منظور حمايت از بخش کش��اورزي، پايداري توليد و توس��عه 
ص��ادرات و رقابت پذيري و کاه��ش قيمت تمام ش��ده وزارتخانه هاي صنايع 
و معادن، جهاد کش��اورزي، بازرگاني و مس��کن و شهرسازي با سياستگذاري 
و برنامه ريزي هماهنگ براس��اس تفاهم نامه اي که به تاييد معاونت مي رسد، 
نس��بت به حمايت هدفمند از اس��تقرار و گسترش صنايع تبديلي، تکميلي و 
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نگهداري محصوالت اساسي کشاورزي توسط بخش غيردولتي در قطب هاي 
توليدي اقدام نمايند. 

ماده145: به منظور اقتصادي و رقابتي نمودن توليد و افزايش صادرات محصوالت 
کش��اورزي، س��اماندهي مديريت منابع، حفاظت از منابع پاي��ه و ارزش افزايي و 

تکميل زنجيره ارزش محصوالت کشاورزي: 
الف( حمايت از توليد محصوالت کش��اورزي در قالب جبران بخشي از يارانه 
س��ود و کارمزد تس��هيالت بانکي، کمک هاي بالعوض، پرداخت يارانه و ساير 
مش��وق ها ب��ا اولويت رعاي��ت الگوي کش��ت بهينه ملي منطقه اي براس��اس 
آيين نامه اي اس��ت که به پيش��نهاد وزارت جهاد کشاورزي به تصويب هيات 

وزيران مي رسد. 
ب( از ابتداي برنامه، وزارت بازرگاني و س��اير اشخاص حقيقي و حقوقي اعم 
از دولتي و غيردولتي قبل از واردات کاالها و يا محصوالت بخش کش��اورزي 
)اعم از خام و يا فرآوري شده( ويا مواد اوليه غذايي مورد نياز صنايع غذايي و 
تبديلي موظفند از وزارت جهاد کشاورزي مجوز الزم را اخذ نمايند. همچنين 
دولت مکلف اس��ت به منظور حمايت از تولي��دات داخلي، براي واردات کليه 
کاالها و محصوالت بخش کش��اورزي تعرفه موث��ر وضع نمايد به گونه اي که 

نرخ مبادله همواره به نفع توليد کننده داخلي باشد.
تبصره 1: واردات نهاده هاي توليد بخش کش��اورزي )از قبيل بذر،نهال،کود و 
س��م( با هماهنگي و اخذ مجوز وزارت جهاد کش��اورزي از اعمال تعرفه موثر 

مستثني مي باشد.
تبصره 2: مس��ئوليت انتخاب ابزار تعرفه اي، تعيين س��هميه مقداري، زمان 
ورود و مقدار تعرفه براي کاالهاي کش��اورزي و فرآورده هاي غذايي با وزارت 

جهاد کشاورزي خواهد بود.
ج( عمليات توليد، فرآوري، ذخيره س��ازي، قرنطينه و بازاررساني محصوالت، 
نهاده ها و کاالهاي کش��اورزي نوپديد، ارايه خدمات نوين کشاورزي، عاملين 
و گواهي کنندگان فرآيندها براساس ضوابط، مقررات و استانداردهايي خواهد 
بود که توس��ط وزارت جهاد کش��اورزي در سال اول برنامه تهيه و به تصويب 
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هيات وزيران مي رسد. 
م�اده146: به منظ��ور افزايش تولي��د و ارتقاي بهره وري و ب��ازده زمين هاي 
کش��اورزي در واح��د هکتار، دول��ت حمايت هاي حقوقي و مال��ي الزم را از 
تشکيل تش��کل هاي حقوقي با اولويت تعاوني هاي توليد کشاورزي در جهت 
اعمال مديريت واحد يا اتخاذ سياس��ت هاي تش��ويقي براي يکپارچه س��ازي 

زمين هاي کشاورزي به عمل مي آورد. 
ماده147: به منظور توانمندسازي ساختار مديريت منابع طبيعي و آبخيزداري 

کشور اقدام هاي زير انجام مي شود: 
ال��ف( ارزش اقتص��ادي )کارکردهاي ب��ازاري و غيرب��ازاري( منابع طبيعي، 
هزينه ها و منافع اجتماعي طرح ها و پروژه هاي عمراني، توسعه اي در مطالعات 

امکان سنجي طرح ها و پروژه ها مالک عمل قرار گيرد. 
ب( به منظ��ور رفع معارض از اراضي دولتي و ملي، س��ازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخيزداري کش��ور حسب مورد پس از تاييد باالترين مقام دستگاه اجرايي 

مربوط از پرداخت هزينه هاي دادرسي معاف است. 
ج( وزارت جهاد کش��اورزي )س��ازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري کش��ور( 
موظف اس��ت ظرف مدت يک سال اول برنامه بدون رعايت تشريفات مناقصه 
مديريت، احداث، نگهداري، توس��عه و بهره برداري پارک هاي جنگلي و مراتع 
قابل درخت کاري، نهالس��تان هاي متروکه و اراضي واقع در کاربري هاي سبز 
و کمربند س��بز ش��هرها را در محدوده و حريم شهرها با حفظ مالکيت دولت 
و کاربري طبق طرح مورد توافق ش��هرداري و س��ازمان مذکور بدون دريافت 
حقوق مالکانه به ش��هرداري مربوطه به منظور توس��عه فضاي سبز و استفاده 

بهينه واگذار نمايد.
ماده148: دولت مکلف اس��ت جهت اصالح الگوي بهره برداري از جنگل ها و 

مراتع اقدام هاي زير را انجام دهد: 
الف( جايگزيني س��وخت فس��يلي و انرژي هاي تجديدپذير به جاي س��وخت 

هيزمي 
ب( توسعه زراعت چوب و تشديد مبارزه با قاچاق چوب و محصوالت جنگلي 
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و مرتعي و حذف تعرفه واردات چوب و امکان واردات چوب عمل آوري نشده 
ج( ساماندهي جنگل ها حمايت از توليد دام به روش صنعتي 

د( ساماندهي ساخت وساز در مناطق جنگلي 
ه�( توسعه جنگل هاي در دست کاشت

و( اجراي عمليات آبخيزداري تا سطح 8 ميليون هکتار تا پايان برنامه 
ز( اجراي عمليات بيابان زدايي و کنترل کانون هاي بحران 

تبصره: بهره ب��رداري از جنگل ها فقط در چارچ��وب مصوبات هيات وزيران 
ممکن اس��ت و بهره برداري از مراتع و زيس��تگاه هاي طبيع��ي تنها برمبناي 
توان بوم ش��ناختي )اکولوژي��ک( و ضرورت حفظ آن ها مج��از و مازاد بر آن 
ممنوع اس��ت. متخلف از احکام اين تبصره عالوه بر جبران خس��ارت، ملزم به 
پرداخت جريمه اي معادل تا دو برابر قيمت جنگل و يا مرتع و زيستگاه مورد 

بهره برداري يا تلف شده است.
ماده 149: با هدف تامين امنيت غذايي، دولت مجاز اس��ت اقدام هاي زير را 

انجام دهد: 
الف( حمايت مالي از توس��عه کش��تارگاه هاي صنعتي و بهبود کشتارگاه هاي 
س��نتي و نيمه صنعتي توس��ط بخ��ش غيردولتي به منظور ارتقاي ش��اخص 

بهداشت کشتار انواع دام 
ب( ارتقاي سطح کلي حمايت از کشاورزي به حداقل سي وپنج  درصد )35%( 

ارزش توليد اين بخش 
ج( حماي��ت از افزاي��ش توليد پروتئين حيواني حاصل از ان��واع دام، طيور و 

آبزيان 
تبصره1: وزارت جهاد کشاورزي مجاز است به منظور کنترل بيمارهاي دامي، 
تضمين س��رمايه گذاري در بخش کشاورزي و امنيت غذايي از طريق ادارات 
و س��ازمان هاي تابعه و با همکاري سازمان نظام دامپزشکي، سامانه هوشمند 
مراقبت بيماري هاي دامي و هويت دار نمودن جمعيت دامي کش��ور را مستقر 

نمايد. 
تبصره 2: برنامه تامين س��المت غذا از مزرعه تا سفره را طي سال اول برنامه 
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تصويب و اقدامات قانوني الزم براي اجراي آن را به عمل آورد.
ماده218: کليه ش��رکت هاي دولتي موضوع ماده )4( قانون مديريت خدمات 
کش��وري که فهرس��ت آن ها توسط دولت تعيين مي ش��ود و نيز شرکت هاي 
پذيرفته ش��ده در بورس مکلفند از سال دوم برنامه و حداقل يک بار تا پايان 
برنامه از طريق س��ازمان حسابرس��ي و يا موسس��ات حسابرسي عضو جامعه 
حس��ابداران رس��مي ايران حس��ب مورد در جهت افزايش صرفه اقتصادي، 
کارآيي و اثربخش��ي فعاليت ش��رکت ها و افزايش قابليت اعتماد گزارش هاي 
مالي نس��بت به انجام حسابرس��ي عملياتي اقدام نمايند. هي��ات مديره اين 

شرکت ها مسئوليت اجراي اين بند را به عهده دارند. 
تبص�ره »1«: ش��رکت هايي که براس��اس مصوبه دول��ت داراي طبقه بندي 

مي باشند از شمول اين ماده استثنا مي شوند. 
تبصره »2«: س��ازمان حسابرس��ي مکلف اس��ت چارچوب و استاندارد هاي 
حسابرس��ي عمليات��ي را ظرف 6 ماه پس از تصويب اي��ن قانون تهيه و ابالغ 

نمايد. 
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مواد مرتبط با بورس کاال در قانون افزايش بهره وري 
بخش کشاورزي و منابع طبيعي

)مصوب 1389/04/23 مجلس شوراي اسالمي(

م�اده6: دولت مکلف اس��ت وظايف تصدي گري خ��ود در خصوص اقدامات 
اجراي��ي خريده��اي تضميني، تهيه و توزيع کليه نهاده ه��اي توليد، اقدامات 
اجرايي خريد، انبارداري و توزيع اقالم موردنياز تنظيم بازار، اداره کشتارگاه ها، 
آزمايش��گاه هاي گياهي و دامي )به جز آزمايش��گاه هاي مرجع به تش��خيص 
وزارت جهاد کشاورزي و تصويب هيات وزيران(، انبارها، سيلوها، سردخانه ها، 
صناي��ع تبديلي و تکميلي، امور اجرايي آموزش��ي، ترويج��ي و بيمه گري را 
متناس��ب با وظايف و اختيارات هر تشکل، به تشکل هاي موضوع مواد )2( و 

)5( اين قانون، مطابق با قوانين و مقررات مربوط واگذار نمايد.
تبصره1: به منظور حفظ س��المت محصوالت کشاورزي خام و فرآوري شده 
و مواد غذايي مرتبط با آنها، وزارتخانه هاي جهاد کشاورزي، بهداشت، درمان 
و آموزش پزش��کي و موسسه اس��تاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظفند، 
حداکثر ش��ش ماه پس از تصويب اين قانون، اس��تانداردهاي ملي مرتبط را 
تدوين و با رعايت ماده )6( قانون اصالح قوانين و مقررات موسسه استاندارد 
و تحقيقات صنعتي ايران مصوب 1371/11/25، به تش��کل هاي موضوع اين 
م��اده اب��الغ و اجرا آن را حمايت و نظارت نماين��د. توليدکنندگان نهاده ها و 
محصوالت نهايي کش��اورزي و صنايع تبديلي و فرآوري توليدات کش��اورزي 
و غذاي��ي و تش��کل هاي موضوع اين ماده موظفند ضواب��ط ابالغي را مراعات 

نمايند.
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تبص�ره2: دول��ت موظف اس��ت حمايت ه��ا و تامين تس��هيالت الزم براي 
تش��کل هاي موضوع اين ماده را جهت ايجاد آزمايش��گاه هاي مناس��ب، براي 
کنترل ميزان سالمت محصوالت از جمله عدم آلودگي آن ها به مواد شيميايي، 

پرتوزايي )راديواکتيويته(، ميکروبي، ويروسي، انگلي و قارچي فراهم نمايد.
تبصره 3: دولت موظف اس��ت تا استقرار کامل اين تشکل ها و توانمندسازي 

آنها، حمايت ها و پشتيباني هاي الزم از آن ها را به عمل آورد.
تبص�ره4: به منظور حماي��ت از بهره برداران و مصرف کنندگان و ش��فافيت 
قيمت ه��ا و ايجاد تع��ادل در بازار محصوالت و توليدات کش��اورزي، خريد و 
فروش نهاده ها و محص��والت توليدي، در صورتي که از اقالم قابل معامله در 

بورس کاال باشد، بايد از طريق شرکت در بورس کاال انجام شود.
تبصره5: فروش نهاده هاي کش��اورزي از قبيل انواع کود و س��م و دارو توس��ط 
فروشندگان مجاز، تنها با دريافت نسخه هاي مرتبط که توسط مراکز موضوع ماده 
)2( اين قانون صادر مي شود قابل انجام مي باشد. پروانه فعاليت متخلفين از احکام 

اين ماده، توسط مراجع ذي صالح صادرکننده پروانه، لغو مي شود.
تبص�ره6: خريدهاي تضميني در محصوالت غيراساس��ي منوط به پذيرش 

شرايط الگوي کشت از طرف کشاورزان و توليدکنندگان مي باشد.
الگوي کش��ت هر منطقه براس��اس مزيت هاي نس��بي، ارزش افزوده، شرايط 
اقتصادي، ش��رايط آب و هوايي و حد بهينه آن در کش��ور، حداکثر تا ش��ش 
ماه پس از تصويب اين قانون، توسط وزارت جهاد کشاورزي براي هر منطقه 

تعيين و جهت اجرا ابالغ مي شود.
ماده17: وزارت جهاد کشاورزي موظف است عالوه بر منابع پيش بيني شده در 
ماده )12( قانون تشکيل وزارت جهاد کشاورزي و در اجرا بند »د« ماده )18( 
قانون برنامه چهارم توس��عه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي 
ايران، چهل و نه درصد )%49( آورده سهم دولت در تشکيل و افزايش سرمايه 
صندوق هاي غيردولتي حمايت از توسعه بخش کشاورزي، )بخشي، شهرستاني، 
اس��تاني، ملي، تخصصي و محصولي( را از محل فروش امکانات قابل واگذاري 
وزارت جهاد کش��اورزي و س��ازمان هاي تابعه پس از واريز به حس��اب خزانه و 
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رعاي��ت مقررات مربوطه از طريق ش��رکت مادر تخصص��ي صندوق حمايت از 
توسعه سرمايه گذاري در بخش کشاورزي در سراسر کشور تامين نمايد.

تبصره 1: صندوق هاي موضوع اين ماده مجاز به فعاليت مالي، اعتباري و بازرگاني 
در بخش کش��اورزي و منابع طبيعي و توس��عه صنايع تبديلي و تکميلي از جمله 

فعاليت هاي موضوع ماده )6( اين قانون مي باشند.
تبصره2: دولت مکلف اس��ت حداقل بيس��ت و پنج درص��د )%25( از منابع 
قابل تخصيص حس��اب ذخيره ارزي )س��هم بخش غيردولت��ي( را به صورت 
ارزي جهت توانمندسازي تشکل هاي غيردولتي براي فعاليت هاي اقتصادي و 
توس��عه سرمايه گذاري در بخش کشاورزي و من�ابع طبيعي و توسع�ه صنايع 
تبديلي و تک�ميلي با هدف توليد براي توسعه صادرات در اختيار صندوق هاي 
حمايت از توس��عه بخش کش��اورزي قرار دهد تا با مشارکت مالي تشکل ها و 

توليدکنندگان و بهره برداران در امر سرمايه گذاري اين بخش اقدام نمايند.
بازپرداخت اصل و سود اين تسهيالت به صورت ارزي به حساب ذخيره ارزي واريز 
مي گردد. پنجاه درصد )%50( س��ود حاصله ناشي از اين فعاليت ها پس از واريز به 
حساب ذخيره ارزي و با رعايت مقررات مربوط، به عنوان سهم دولت )موضوع اين 
ماده( در تجهيز منابع و افزايش سرمايه صندوق هاي مذکور، از طريق شرکت مادر 
تخصصي صندوق حمايت از توس��عه بخش کش��اورزي به حساب اين صندوق ها 

واريز مي گردد.
تبص�ره3: صندوق ه��اي موضوع اين م��اده مي توانند ضمن رعاي��ت ضوابط و 
دس��تورالعمل بانک مرکزي، با انتش��ار اوراق مش��ارکت )با تضمين اصل و سود 
توس��ط دولت و با رعايت حکم بند »ح« ماده )10( قانون برنامه چهارم توس��عه 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اس��المي ايران منابع الزم براي اعطای 
تس��هيالت مورد نياز بخش کشاورزي و منابع طبيعي و توسعه صنايع تبديلي و 

تکميلي را فراهم نمايند.
تبصره4: وزارت جهاد کش��اورزي و ساير دستگاه هاي اجرايي مجازند منابع 
مالي بخش کش��اورزي و منابع طبيعي و توس��عه صنايع تبديلي و تکميلي، 
اعم از يارانه، اعتبارات کمک هاي بالعوض، کمک هاي فني و اعتباري و وجوه 
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اداره ش��ده را با عامليت صندوق هاي حمايت از توس��عه بخش کش��اورزي و 
مشارکت مالي بهره برداران اين بخش، به مرحله اجرا درآورند.

تبصره5: در اجرا بند »ج« ماده )18( قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، 
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اس��المي ايران، صندوق هاي حمايت از توسعه 
بخش کشاورزي مجازند در راستاي قانون بيمه محصوالت کشاورزي مصوب 
1362/03/01 و اصالحيه ه��اي بع��دي آن، به عنوان دس��تگاه بيمه گر عمل 
نماين��د. در اين صورت، دولت با عقد قرارداد با اين صندوق ها س��هم خود را 
اعم از يارانه ح�ق بيمه و مابه التفاوت خسارت به حساب صندوق هاي مذکور 
واري��ز مي نمايد. نظ��ارت بر عم�لکرد بيمه اي اي��ن صندوق ها با وزارت جهاد 

کشاورزي مي باشد.
تبص�ره6: صندوق ه��اي موضوع اين ماده براي تامي��ن و تجهيز منابع مالي، با 
رعايت قانون بانکداري اسالمي و ماده )13( قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، 
اجتماع��ي و فرهنگي جمهوري اس��المي ايران مجاز به دريافت تس��هيالت و يا 

مشارکت با بانک هاي خارجي، ازجمله بانک توسعه اسالمي مي باشند.
م�اده33: از تاريخ تصويب اين قانون، عالوه بر اج��را قانون خريد تضميني 
محصوالت کش��اورزي، در قالب بودجه هاي سنواتي و اعتبار مصوب، سياست 

قيمت تضميني نيز برقرار مي شود.
توليدکنن��دگان محصوالت کش��اورزي مي توانند محصوالت خ��ود را در بازار 
ب��ورس تخصصي کاالي کش��اورزي عرضه نمايند. در ص��ورت کاهش قيمت 
بورس نس��بت به قيمت تضميني اعالم شده از س��وي دولت، مابه التفاوت آن 

توسط دولت به توليدکنندگان پرداخت مي گردد.
وزارت جهادکش��اورزي مکلف است هر ساله متناسب با شرايط توليد و بازار، 

محصوالت تحت سياست خريد و قيمت تضميني را انتخاب و اعالم نمايد.
آيين نام��ه اجرايي اين ماده حداکثر ش��ش ماه پ��س از تصويب اين قانون به 

پيشنهاد وزارت جهاد کشاورزي به تصويب هيات وزيران مي رسد.
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مواد مرتبط با بورس کاال در قانون افزايش بهره وري بخش 
کشاورزي و منابع طبیعي
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ماده مرتبط با بورس کاال در قانون نظام جامع 
دامپروري کشور

)مصوب 1388/05/07 مجلس شوراي اسالمي(

م�اده19: در صورت وجود مازاد توليد محصوالت دامي اعم از خام و فرآوري 
ش��ده، دولت موظف است ش��رايط حضور توليدکنندگان در بازارهاي جهاني 
را تس��هيل نمايد. همچنين زمينه هاي گسترش بورس کاالهاي کشاورزي به 
محصوالت دامي را فراهم نمايد. صادرکنندگان اين محصوالت مشمول جايزه 

صادراتي نيز خواهند گرديد.
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ماده 36 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
)مصوب 1395/11/10 مجلس شورای اسالمی( 

ماده36: به منظور ارتقای جايگاه بازار س��رمايه در اقتصاد کشور و ساماندهی 
بازار متشکل اوراق بهادار اقدامات زير انجام می شود. ساير تدابير ساماندهی، 
مطابق م��اده )4( قانون ب��ازار اوراق بهادار جمهوری اس��المی ايران مصوب 

1384/9/1 است.
الف- کليه اش��خاصی که تاکنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام کرده اند 
حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از الزم  االجرا شدن اين قانون مکلفند نسبت 
به ثبت آن نزد س��ازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمايند. عدم ثبت، تخلف 
محس��وب می شود ليکن مانع از اجرای تکاليف قانونی برای ناشر اوراق بهادار 
نمی باش��د. ناش��ران اوراق بهادار ثبت شده نزد س��ازمان مذکور بايد اطالعات 
مالی خود را براس��اس ترتيبات مقرر در ماده )45( قان��ون بازار اوراق بهادار 

جمهوری اسالمی ايران منتشر نمايند.
ب- معامالت اوراق بهادار ثبت ش��ده در سازمان فقط در بورس ها و بازار های 
خ��ارج از ب��ورس دارای مجوز و با رعايت مق��ررات معامالتی هر يک از آن ها 
حس��ب مورد امکان پذير اس��ت و معامل��ه اوراق بهادار مذک��ور بدون رعايت 

ترتيبات فوق فاقد اعتبار است.
پ- پس از معامله اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان که در يکی از بورس ها يا 
بازار های خارج از بورس معامله شده اند و کاال های معامله شده در بورس های 
کااليی، عمليات تس��ويه وجوه و پاياپای )نق��ل و انتقال( پس از معامالت در 
شرکت های سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسويه وجوه صورت می گيرد.
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ت- سوابق معامالت اوراق بهادار و معامله کنندگان آن ها بايد به گونه ای ثبت 
و نگهداری ش��ود که قابليت بازس��ازی معامالت را داشته باشد. دستورالعمل 
اجرائی اين بند حداکثر تا دو ماه پس از الزم  االجرا ش��دن اين قانون توس��ط 

سازمان بورس و اوراق بهادار تهيه و ابالغ می شود.
ث- اعضای هيات مديره و مديرعامل تمامی اش��خاص حقوقی که تحت يکی 
از عناوي��ن نهاد های مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اس��المی 
ايران و يا قانون توسعه ابزارها و نهاد های مالی جديد به منظور تسهيل اجرای 
سياس��ت   های کلی اصل چهل و چهارم )44( قانون اساس��ی تاکنون تشکيل 
ش��ده اند و نزد مرجع ثبت ش��رکت ها در سراسر کش��ور به ثبت رسيده اند و 
نيز آن دس��ته از اش��خاص حقوقی که موضوع فعاليت اصلی آن ها نهاد مالی 
اس��ت، موظفند نهاد مالی تحت مديريت خود را نزد س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار به ثبت برس��انند. خودداری از ثبت نهاد مالی تخلف محسوب می شود 
و فعاليت مديران آن ها مش��مول بن��د )1( ماده )49( قانون بازار اوراق بهادار 
جمهوری اسالمی ايران است. سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلف است 
نهاد های مالی را فقط با مجوز س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار ثبت کند و از 
ثبت نهاد های مالی بدون مجوز خودداری کند. هرگونه تغييرات در اساسنامه 
و سرمايه نهاد های مالی نيز منوط به تاييد سازمان بورس و اوراق بهادار طبق 
ضوابط مربوط است. تاييد صالحيت حرفه ای مديران نهاد های مالی براساس 
دستورالعملی است که به تصويب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می رسد.

ج- کاال هايی که در بورس های کااليی به عنوان بازار متش��کل، سازمان يافته و 
تحت نظارت پذيرفته می شوند و مورد داد و ستد قرار می گيرند طبق قوانين 
و مق��ررات حاکم بر آن بورس ها عرضه ش��ده و مورد معامل��ه قرار می گيرند. 
عرضه، معامله، تس��ويه و تحوي��ل نهايی کاال های مذکور مش��مول قوانين و 

مقررات مربوط به بازار های غيرمتشکل کااليی نيست.
چ- کليه اش��خاص حقيقی و حقوق��ی که به عنوان مدي��ران نهاد های مالی، 
تشکل های خودانتظام و ناشران اوراق بهادار موضوع ماده )13( قانون توسعه 
ابزاره��ا و نهاد های مالی جديد به منظور تس��هيل اجرای سياس��ت  های کلی 
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اصل چهل و چهارم )44( قانون اساس��ی مصوب 1388/9/25 انتخاب ش��ده 
يا می ش��وند مکلفند مدارک هويت و کليه اس��ناد و مدارک مربوط به سوابق 
ش��غلی و تحصيلی خود را جهت ثبت در پايگاه اطالعاتی مديران مربوطه به 
سازمان بورس و اوراق بهادار ارايه کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف 
اس��ت مشخصات و س��وابق تحصيلی و تجربی مديران يادش��ده را در پايگاه 
اطالعاتی مذکور ثبت کند و عملکرد آن ها را از حيث رعايت قوانين و مقررات 
حاکم بر بازار اوراق بهادار و سوابق تخلفاتی و کيفری مربوط به آن ها در طول 
مديريت در نهاد های مالی و ناشران اوراق بهادار براساس ترتيبات اجرايی که 

به تصويب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می رسد منتشر نمايد.
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مواد 4 و 32 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه 
جمهوری اسالمی ايران

)مصوب 1395/12/14 مجلس شورای اسالمی( 

ماده 4: جهت تامين حداقل دو و هشت دهم )2/8( واحد درصد از رشد هشت 
درص��د )%8( اقتصاد از محل ارتقای به��ره وری کل عوامل توليد و همچنين 
رشد سرمايه گذاری به ميزان متوسط ساالنه بيست و يک و چهاردهم درصد 
)% 21/4( در طول س��ال های اجراي��ی برنامه، کليه دس��تگاه های اجرايی با 
هماهنگ��ی با دولت اقدامات زي��ر را به عمل آورند. مس��ؤوليت اجرا بر عهده 

دولت می باشد:
الف- جهت گيری ها و سياس��ت  های الزم برای تجهي��ز منابع مالی مورد نياز 
س��رمايه گذاری از جمله تامين منابع مالی خارجی تا متوس��ط س��االنه سی 
ميلي��ارد دالر از خط��وط اعتب��اری بانک های خارجی در قال��ب تأمين مالی 
خارجی )فاينانس( خودگردان با اولويت تامين مالی اس��المی، پانزده ميليارد 
)15.000.000.000( دالر به شکل سرمايه گذاری مستقيم خارجی و بيست 

ميليارد )20.000.000.000( دالر قرارداد های مشارکتی خارجی
تبصره- اس��تفاده دستگاه های اجرايی از تس��هيالت مالی خارجی با اولويت 
تامين مالی اسالمی در طول اجرای قانون برنامه ششم در قالب قوانين بودجه 

سنواتی مجاز است.
ب- محترم شمردن و حمايت از حقوق مالکيت و توليد ثروت و نگاه ارزشی به 
کار و ثروت آفرينی از راه های قانونی و مشروع و عدم مداخله در تصميم گيری 
فع��االن اقتص��ادی و تدوين نظام بنگاه داری نوين در بخ��ش دولتی همراه با 
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ممنوعيت سرمايه گذاری جديد برای بخش دولتی در فعاليت  هايی که بخش 
خصوصی در رقابت س��الم با هزينه کمتر و کارايی بيش��تر قادر به انجام آن 
می باش��د به نحوی که در پايان س��ال اول اجرای قانون برنامه اقدامات الزم 

برای اجرای اين حکم توسط دولت تصويب و ابالغ گردد.
پ- اولوي��ت اقتصادی در سياس��ت خارجی کش��ور با ه��دف جذب دانش و 
نوآوری از کش��ور های صاحب فناوری و توس��عه بازار های صادراتی )کااليی و 
کشوری( خدمات فنی و مهندسی و کاال های ايرانی، اعزام نيروی کار، جذب 
اس��اتيد و متخصصان برای آموزش و انتق��ال فن و فناوری )تکنولوژی( برای 
نيرو های ايرانی، تالش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی برای جلوگيری 

از اعمال تبعيض  های ناروا عليه صادرات ايران با رعايت مصالح کشور
ت- افزايش مهارت و تخصص نيروی کار به ويژه فارغ التحصيالن دبيرستان ها، 
هنرس��تان ها تا مقطع کارشناسی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی با ارايه 
آموزش ه��ای مهارتی، تخصصی و فنی و حرفه ايی با اس��تفاده از ظرفيت  های 
خدمت زير پرچم و کارورزی دانش��جويان. دولت مکلف اس��ت در س��ه ماهه 
اول هر س��ال گزارش اجرای اين بند را به کميس��يون  های برنامه  و بودجه و 
محاسبات و آموزش، تحقيقات و فناوری مجلس شورای اسالمی ارايه نمايد.

ث- جذب شرکت های معتبر جهانی و منطق های در زنجيره توليد داخلی به 
شکل مستقيم و با اولويت مشارکت با سرمايه گذاران و توليدکنندگان داخلی 
به منظور افزايش توانمندی، رقابت پذيری و صادرات کاالها و خدمات توليدی 
با رفع موانع قانونی و حقوقی براساس عزت، حکمت و مصلحت و مشروط به 

عدم نفوذ فرهنگ غربی
ج- حمايت حقوقی، مالی و نهادی الزم برای توسعه دانش و پيشرفت فناورانه 
و نوآورانه در جهت تجاری س��ازی اي��ده و دانش در توليد محصول و خدمات 
با ارزش افزوده مثبت در چهارچوب بند)80( سياست  های کلی برنامه ششم

چ- تدوين سازوکار الزم و کارآمد برای کاهش فاصله بين نرخ سود تسهيالت 
و س��پرده  های بانکی با هدف افزايش کارآمدی و رقابت پذيری نظام بانکی در 
جذب و تجهيز منابع و اعطای تس��هيالت به نحوی که در هر س��ال از برنامه 
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فاصله نرخ سود تسهيالت و سپرده بانکی حداقل ده درصد )%10( نسبت به 
سال قبل کاهش يابد.

ح- توس��عه بازار س��رمايه با تاکيد ب��ر طراحی و مهندس��ی ابزار های مالی و 
کااليی، توس��عه بازار انرژی و عرضه نفت خام و فرآورده  های نفتی در بورس 
انرژی،  اصالح نهادی حاکميت شرکتی برای شرکت های عام و نهاد های مالی

خ- جهت گيری  و سياس��ت  های الزم برای ارتقای شفافيت اطالعات در بازار 
س��رمايه و راه اندازی مؤسس��ات رتبه بندی موضوع بند )21( ماده )1( قانون 
ب��ازار اوراق بهادار مصوب 1384/9/1 برای جذب س��رمايه گذاری خارجی و 

تامين مالی بين المللی
د- اجازه حضور و مش��ارکت مؤسس��ات مالی و اعتباری خارجی در ايران در 
چهارچوب قانون اجرای سياس��ت  های کلی اصل چهل و چهارم )44( قانون 
اساسی مصوب 1387/3/25 و قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاری خارجی 

مصوب 1381/3/04
ذ- اصالح سياست  های ارزی و تجاری و تعرف های حداکثر تا پايان سال دوم 
اجرای قانون برنامه با رويکرد ارتقای کيفيت و رقابت پذير س��اختن کاال های 

توليد داخل برای صادرات
ر- دولت مجاز اس��ت ب��رای تامين مالی خارجی طرح ه��ای اقتصادی بخش 
غيردولت��ی که توجيه فنی، اقتصادی آن به تصويب ش��ورای اقتصاد رس��يده 
باش��د، تضامين الزم توسط بانک عامل و يا سازمان  های توسعه ای را تضمين 

نمايد.
ز- دول��ت مکلف اس��ت به منظور نيل به رش��د و توس��عه اقتص��ادی بر پايه 
عدالت نس��بت به اعمال سياس��ت  های اش��تغال زايی، مهارت افزايی و ارتقای 
دان��ش حرفه ای و حمايت از مش��اغل کوچک خانگی و دانش بنيان مبتنی بر 
س��ند ملی کار شايسته که حداکثر تا پايان س��ال اول اجرای قانون برنامه با 
پيشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون و سازمان به تصويب 
هيات وزيران خواهد رسيد، اقدام نمايد. سند مزبور بايد مبتنی بر کاهش نرخ 
بيکاری به ميزان حداقل هشت دهم درصد )0/8 %( ساالنه در طول سال های 
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اجرای قانون برنامه باشد.
ماده 32: الف- به منظور کاهش التهابات بازار کاال های اساس��ی کش��اورزی 
و کاهش نوس��ان غيرعادی فصلی محصوالت کشاورزی و به منظور کاهش بار 
مالی دولت برای تامين نقدينگی در گردش و هزينه تبعی مورد اس��تفاده در 
سياس��ت  های تنظيم بازار و تامين ذخاير محصوالت راهبردی )استراتژيک(، 
ش��رکت بازرگانی دولتی ايران يا هريک از شرکت های دولتی مسئول تنظيم 
بازار هر محصول به تش��خيص وزارت جهاد کشاورزی، حسب مورد، براساس 
برآورد ه��ای ماهان��ه، فصلی و س��االنه عرض��ه داخلی و تقاض��ای هر يک از 
محصوالت، نس��بت به اتخاذ موقعيت مناسب خريد يا فروش در قرارداد های 
س��لف و ابزار های مالی موض��وع بند)24( ماده )1( قانون ب��ازار اوراق بهادار 
جمه��وری اس��المی ايران مصوب 1384/9/1 بر روی ه��ر يک از دارايی  های 

مشمول صدر اين بند در چهارچوب مقررات بازار سرمايه اقدام می نمايند.
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جمهوری اسالمی ايران
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فصل دوم
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و دستورالعمل هاي
اجرايي قوانین
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آيين نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار
 جمهوري اسالمي ايران

)مصوب 1386/04/03 هيات وزيران(

ماده1: اصطالحات و واژه هاي اختصاري تعريف ش��ده در ماده يک قانون بازار 
اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران مصوب آذرماه 1384، در اين آيين نامه نيز 
به همان مفاهيم به کار برده مي شوند. ساير اصطالحاتي که در اين آيين نامه به 

کار رفته است، داراي معاني زير مي باشند:
1. قانون: قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران- مصوب 1384

2. نهادها و تشکل هاي تحت نظارت: کليه نهادها و تشکل هايي که براساس 
قانون، مجوز تاسيس يا فعاليت خود را از شورا يا سازمان دريافت نموده باشند 
از قبيل بورس ها، بازارهاي خارج از بورس،کانون ها، بازارهاي مشتقه، بورس هاي 
کااليي، شرکت هاي سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه و نهادهاي 

مالي
ماده2: پس از پذيرش اوراق بهادار براس��اس ماده)30( قانون، معامالت آن در 

هر بورس براساس مقرراتي خواهد بود که به تصويب شورا مي رسد.
ماده3: بورس ها، کانون ها، بازارهاي خارج از بورس و شرکت هاي سپرده گذاري 
مرکزي اوراق بهادار و تس��ويه وجوه، تش��کل خودانتظام محس��وب مي شوند. 

مصاديق ساير تشکل هاي خودانتظام توسط شورا تعيين مي شوند.
م�اده4: ش��رکت هاي س��پرده گذاري مرک��زي اوراق به��ادار و تس��ويه وجوه، 
ش��رکت هاي مادر )هلدينگ( و س��بدگردان ها از مصاديق نهاد مالي محس��وب 
مي شوند. ساير مصاديق نهادهاي مالي با رعايت بند)21( ماده )1( قانون توسط 

آيین نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار
 جمهوري اسالمي ايران
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شورا تعيين مي شوند. 
ماده5: نهادها و تش��کل هاي تحت نظارت مش��مول مق��ررات »قانون«، اين 
آيين نامه و همچنين مقرراتي که در چارچوب اختيارات قانوني توس��ط ارکان 

ذي صالح بازار اوراق بهادار وضع مي گردد، هستند.
ماده6: شورا مرجع تعيين و تصويب انواع »اوراق بهادار قابل معامله« موضوع 
بند)24( ماده)1( قانون است. سازمان از انتشار و يا معامله انواع اوراقي که هنوز 
در زم��ره اوراق مذکور قرار نگرفته اند جلوگي��ري مي کند. مقررات الزم در اين 

خصوص به پيشنهاد هيات مديره سازمان به تصويب شورا خواهد رسيد.
ماده7: چگونگي تشکيل، رسميت يافتن و اداره جلسات شورا، تصميم گيري و 

ابالغ مصوبات آن طبق دستورالعملي خواهد بود که به تصويب شورا مي رسد.
ماده8: س��ازمان بايد نش��ان، مهر و يک نشريه ويژه داش��ته باشد. انتشار اين 
نشريه با رعايت مقررات قانوني مربوطه يک سال پس از شروع فعاليت سازمان 

با درج موارد زير الزامي است:
1. مقررات و ضوابط مربوط به بازار اوراق بهادار با ذکر تاريخ تصويب، مرجع يا 

مراجع تصويب کننده و تاريخ الزم االجرا شدن آن ها.
2. مجوزهاي صادر، لغو يا تعليق ش��ده توسط ارکان بازار اوراق بهادار به همراه 

ساير اطالعاتي که در اين زمينه مطابق مقررات بايد به اطالع عموم برسد.
3. مشخصات اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان.

4. آرا يا اجراييه هاي صادره سازمان، هيات داوري و يا احکام قطعي دادگاه ها و 
ساير مراجع قانوني در خصوص بازار اوراق بهادار، مگر اين که هيات مديره نشر 

آن ها را مغاير مصالح بازار تشخيص دهد.
5. هرگونه تغيير در اساس��نامه، نش��اني مرکز اصلي، نام و محل شعب و دفاتر 

سازمان.
6. س��اير اموري که به تشخيص س��ازمان انتشار آن ها در نيل به اهداف سازمان 

موثر باشد.
تبصره: س��ازمان مکلف اس��ت، ظرف مدت دو سال از شروع فعاليت، اقدام به 
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راه ان��دازي يک پايگاه الکترونيکي نمايد که حداقل حاوي موارد مذکور در اين 
ماده باشد.

ماده9: ناشران و نهادها و تشکل هاي تحت نظارت سازمان موظفند ضوابطي را 
که سازمان با رعايت مقررات مربوط در خصوص نشر اطالعات و تبليغات اوراق 

بهادار وضع مي نمايد رعايت کنند.
م�اده10: ب��ه منظور حفظ اس��تقالل و اطمين��ان از کيفي��ت کار ارزش يابان، 
تحليل گران مالي و حسابرس��ان معتمد س��ازمان که خدمات حرفه اي در بازار 
اوراق به��ادار اراي��ه مي دهند س��ازمان ضوابط و مق��ررات الزم را تهيه و جهت 

تصويب به شورا ارايه مي نمايد. 
ماده11: راهکارها، ضوابط و مقررات مربوط به عمليات بانکي که معامالت اوراق 
بهادار و تسويه وجوه ناشي از معامالت را تسهيل مي نمايد، به پيشنهاد سازمان 
به تصويب شورا مي رسد. مصوبات شورا به بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران 
اع��الم و بانک مرکزي در چارچوب امتي��ازات و مقررات قانوني بانکي ترتيبات 

اجراي مصوبات شورا را فراهم مي نمايد.
ماده12: وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات موظف است زيرساخت هاي فني و 

مخابراتي مورد نياز جهت توسعه بازار اوراق بهادار را فراهم نمايد.
م�اده13: به منظ��ور ايجاد هماهنگي الزم در ب��ازار اوراق بهادار و همکاري با 
س��اير نهادهاي سياس��ت گذاري و نظارتي موضوع بند )12( م��اده )7( قانون، 
کليه کميسيون ها، کميته ها و شوراهايي که به موجب قوانين و مقررات خاص 
تش��کيل شده يا مي شوند از قبيل کميسيون اقتصادي دولت، شوراي اقتصاد و 
امثال آن، موظفند در مواردي که تصميم گيري در خصوص اوراق بهادار کشور 
و يا هرگونه سرمايه گذاري يا ايجاد تغيير و تحول در بازار اوراق بهادار در دستور 
کار آن ها باشد، از رئيس سازمان جهت حضور در جلسات تصميم گيري بدون 

حق راي دعوت نمايند.
ماده14: مقررات مربوط به س��رمايه گذاري اشخاص خارجي در بورس و نحوه 
نظ��ارت بر آن موضوع بن��د )14( ماده )7( قانون با رعاي��ت قوانين و مقررات 

مربوط به پيشنهاد سازمان به تصويب شورا مي رسد.

آيین نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار
 جمهوري اسالمي ايران
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ماده15: طبقه بندي اطالعات محرمانه و تعيين دسترس��ي اشخاص به آن به 
موجب مقرراتي است که به پيشنهاد سازمان به تصويب شورا مي رسد.

ماده16: دس��تورالعمل پذيرش اوراق بهادار و کاالها و کليه ضوابط و مقررات 
نظارتي بورس ها و نهادهاي مالي به تصويب سازمان مي رسد.

تبص�ره: پذيرش اوراق بهادار و کاالهايي که قبل از الزم االجرا ش��دن قانون 
منتشر ش��ده يا در بورس ها پذيرفته شده اند، براس��اس دستورالعملي که به 

تصويب سازمان مي رسد، مجاز خواهد بود.
م�اده17: در اجراي م��اده )35( قانون، هيات مدي��ره بورس ها موظفند طبق 
مقررات آيين نامه مربوط و براس��اس دس��تورالعملي که توس��ط سازمان ابالغ 
مي ش��ود به تخلفات انضباطي کارگزاران، کارگ��زار/ معامله گران، بازارگردانان، 
ناشران و ساير اعضاي بورس رسيدگي کنند. يک نسخه از آراي صادر شده در 
مورد تخلفات انضباطي ياد ش��ده بايد حداکثر ظرف س��ه روز پس از صدور به 

سازمان ارسال شود.
ماده18: در اجراي بندهاي )3( و )11( ماده )7( قانون به تخلفات مديرعامل و 
اعضاي هيات مديره بورس ها و ارکان س��اير تشکل هاي خودانتظام در خصوص 
تکاليف وظايف و اختيارات آن ها در سمت هاي ياد شده مطابق دستورالعملي که 

به تصويب شورا مي رسد، در هيات مديره سازمان رسيدگي مي شود. 
م�اده19: مصاديق اقداماتي که نوعا منجر به ايج��اد ظاهري گمراه  کننده از روند 
معامالت در بورس ها يا ايجاد قيمت هاي کاذب يا اغواي اشخاص به انجام معامالت 

اوراق بهادار مي شوند، به پيشنهاد سازمان به تصويب شورا مي رسد.
م�اده20: نحوه ارايه گ��زارش موضوع تبص��ره )2( م��اده )46( قانون مطابق 

دستورالعملي خواهد بود که به تصويب سازمان مي رسد. 
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آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي
)مصوب 1388/09/14 هيات وزيران(

 فصل اول تعاريف
ماده1: در اين آيين نامه اصطالحات و عبارات به کار رفته به ش��رح زير تعريف 

مي گردند:
الف قانون: قانون مبارزه با پولشويي مصوب 1386

ب ارب�اب رجوع: مش��تري و يا هر ش��خص اعم از اصي��ل، وکيل يا نماينده 
قانوني که براي برخورداري از خدمات، انجام معامله، نقل و انتقال وجوه و اموال 
گران قيمت )نظير طال، جواهرات، عتيقه و آثار هنري گران بها و ...( به اشخاص 

حقيقي و حقوقي مشمول قانون مراجعه مي نمايد.
ج شناس�ايي اوليه: تطبيق و ثبت مشخصات اظهارشده توسط ارباب رجوع 
با مدارک شناس��ايي و درصورت اقدام توس��ط نماينده يا وکيل عالوه بر ثبت 

مشخصات وکيل يا نماينده، ثبت مشخصات اصيل.
د� شناسايي کامل: شناسايي دقيق ارباب رجوع به هنگام ارايه خدمات پايه 

به شرح مذکور در بندهاي )د( و )ه�( ماده )3( اين آيين نامه.
ه موسس�ات اعتباري: بانک ها )اعم از بانک هاي ايراني و شعب و نمايندگي 
بانک هاي خارجي مس��تقر در جمهوري اس��المي ايران(، موسس��ات اعتباري 
غيربانک��ي، تعاوني هاي اعتبار، صندوق هاي قرض الحس��نه، ش��رکت ليزينگ، 
شرکت هاي سرمايه پذير، صرافي ها و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي که به امر 

واسطه گري وجوه اقدام مي نمايند.
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و� معامالت و عمليات مش�کوك: معامالت و عملياتي که اش��خاص با در 
دس��ت داش��تن اطالعات و يا قراين و ش��واهد منطقي ظن پيدا کنند که اين 

عمليات و معامالت به منظور پولشويي انجام مي شود.
تبصره: قراين و ش��واهد منطقي عبارت است از شرايط و مقتضياتي که يک 
انس��ان متعارف را وادار به تحقيق درخصوص منش��ا مال و س��پرده گذاري يا 
س��اير عمليات مربوط مي نمايد. برخي از اين عمليات و معامالت مش��کوک 

عبارتند از: 
1. معامالت و عمليات مالي مربوط به ارباب رجوع که بيش از س��طح فعاليت 

مورد انتظار وي باشد.
2. کشف جعل، اظهار کذب و يا گزارش خالف واقع از سوي ارباب رجوع قبل يا 

بعد از آن که معامله اي صورت گيرد و نيز در زمان اخذ خدمات پايه.
3. معامالتي که به هر ترتيب مش��خص ش��ود ذي نفع واقع��ي حداقل يکي از 

متعاملين ظاهري آن شخص يا اشخاص ديگري بوده اند.
4. معامالت تجاري بيش از س��قف مقرر که با موض��وع فعاليت ارباب رجوع و 

اهداف تجاري شناخته شده از وي مغاير باشد.
5. معامالت��ي که اقامت��گاه قانوني ط��رف معامله در مناطق پرخط��ر )از نظر 

پولشويي( واقع شده باشد.
6. معامالت بيش از س��قف مقرر که ارباب رجوع، قبل يا حين معامله از انجام 
آن انصراف داده و يا بعد از انجام معامله بدون دليل منطقي نس��بت به فس��خ 

قرارداد اقدام نمايد.
7. معامالتي که طبق عرف کاري اشخاص مشمول، پيچيده، غيرمعمول و بدون 

اهداف اقتصادي واضح مي باشد.
ز � سقف مقرر: مبلغ يکصد و پنجاه ميليون )150/000/000( ريال وجه نقد 
يا معادل آن به ساير ارزها و کاالي گران بها هيات وزيران در صورت نياز، سقف 

مذکور را با توجه به شرايط اقتصادي کشور تعديل خواهد نمود.
ح � وجه نقد: هرگونه مسکوک و اسکناس و انواع چک هايي که نقل و انتقال 
آن ها مس��تند نش��ده و غيرقابل رديابي باشد، از قبيل چک هاي عادي در وجه 
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حامل و ساير چک هايي که دارنده آن غيرذي نفع اوليه باشد )ازقبيل چک هاي 
پشت نويس شده توسط اشخاص ثالث، انواع چک پول و چک مسافرتي و ايران 

چک و موارد مشابه(.
ط � اش�خاص مش�مول: تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع مواد )5( و )6( 
قان��ون از جمله بانک مرکزي جمهوري اس��المي ايران، بانک ها، موسس��ات مالي و 
اعتباري، بورس اوراق بهادار، بيمه ها، بيمه مرکزي، صندوق هاي قرض الحسنه، بنيادها 
و موسسات خيريه و شهرداري ها و همچنين دفاتر اسناد رسمي، وکالي دادگستري، 

حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمي دادگستري و بازرسان قانوني.
ي � مشاغل غيرمالي: اشخاصي که معامالت زيادي را به صورت نقدي انجام 
داده و از نظر پولش��ويي در معرض خطر قرار دارند از قبيل پيش فروش��ندگان 
مسکن يا خودرو، طالفروش��ان، فروشندگان خودرو و فرش هاي گران قيمت و 

فروشندگان عتيقه و محصوالت فرهنگي گران قيمت.
ك � خدمات پايه: خدماتي که طبق مقررات، پيش نياز و الزمه ارايه س��اير 
خدمات توسط اشخاص مش��مول مي باشد و پس از آن ارباب رجوع به منظور 
اخذ خدمات مکرر و متمادي به اشخاص مشمول مراجعه مي کنند، نظير افتتاح 
هر نوع حس��اب در بانک ها، اخذ کد معامالتي در بورس اوراق بهادار، اخذ کد 

اقتصادي، اخذ کارت بازرگاني و جواز کسب.
ل � شناس�ه ملي اشخاص حقوقي: ش��ماره منحصر به فردي که براساس 
تصويب نام��ه ش��ماره 16169/ت39271ه��� م��ورخ 1388/01/29 به تمامي 

اشخاص حقوقي اختصاص مي يابد.
م � ش�ماره فراگير اش�خاص خارجي: ش��ماره منحصر به فردي که مطابق 
تصويب نامه ش��ماره 16173/ت40266ه� مورخ 1388/01/29 به تمامي اتباع 
خارجي مرتبط با جمهوري اس��المي ايران توس��ط پايگاه مل��ي اطالعات اتباع 

خارجي اختصاص مي يابد.
ن � شورا: شوراي عالي مبارزه با پولشويي.

س � دبيرخانه: دبيرخانه ش��وراي عالي مبارزه با پولش��ويي به شرح مذکور 
در ماده )37(.

آيین نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي
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ع واحد اطالعات مالي: واحدي متمرکز و مس��تقل که مس��ئوليت دريافت، 
تجزيه و تحليل و ارجاع گزارش هاي معامالت مشکوک به مراجع ذي ربط را به 

عهده دارد به شرح مذکور در ماده )38(.

 فصل دوم شناسايي ارباب رجوع

ماده2: موسسات اعتباري، بيمه ها و شرکت بورس موظفند هنگام ارايه تمامي 
خدمات و انجام عمليات پولي و مالي حتي کمتر از س��قف مقرر ازجمله انجام 
هرگونه دريافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارايه تسهيالت، 
ص��دور انواع کارت دريافت و پرداخت، صدور ضمانت نامه، خريد و فروش ارز و 
اوراق گواهي س��پرده و اوراق مش��ارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر 
ش��کل از قبيل امضاي سفته، بروات و اعتبارات اسنادي، خريد و فروش سهام 
نس��بت به شناسايي اوليه ارباب رجوع )به شرح بندهاي » الف« و » ب« ماده 

)3( اقدام نموده و اطالعات آن را در سيستم هاي اطالعاتي خود ثبت نمايند.
تبص�ره: پ�رداخت قب�وض دولتي و خدمات ش��هري کمتر از س��ق�ف مقرر 

ن�يازي به شناسايي ندارد.
ماده3: تمامي اشخاص مشمول مکلف به شناسايي اوليه ارباب رجوع هنگام انجام 
هرگونه معامله، عمليات و ارايه خدمات بيش از س��قف مقرر و يا هنگام وجود ظن 

به انجام پولشويي، به شرح زير مي باشند:

الف � شناسايي اوليه شخص حقيقي
1. شناسايي اوليه شخص حقيقي براساس شماره ملي و کدپستي محل سکونت 

و تطابق آن با اصل کارت ملي در حد متعارف صورت مي پذيرد.
تبصره: در صورت ارتباط بر خط اش��خاص مش��مول با سازمان ثبت احوال 
کش��ور و تطبيق از آن طريق، اخذ شناسنامه عکس دار يا گواهينامه رانندگي 

يا گذرنامه معتبر بالمانع مي باشد.
2. درخصوص اتباع خارجي، گذرنامه معتبر کشور متبوع که داراي مجوز ورود 
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و اقامت باش��د يا کارت هويت و يا برگ آماي��ش اتباع خارجي معتبر، مدارک 
شناسايي محسوب مي گردد.

تبصره: اجراي تمامي تکاليف مذکور در آيين نامه اجرايي قانون الزام اختصاص 
شماره ملي و کدپستي براي کليه اتباع ايراني همچنان الزامي است.

ب � شناسايي اوليه شخص حقوقي
1. شناس��ايي اوليه شخص حقوقي براساس شناس��ه ملي و کدپستي اقامتگاه 
قانوني ش��خص حقوق��ي و تطبيق آن با اصل يا تصوير مصدق کارت شناس��ه 
)مذکور در آيين نامه الزام اس��تفاده از شناس��ه ملي اش��خاص حقوقي( صورت 

مي گيرد.
2. درخصوص ش��خص حقوقي خارجي، شناسايي با اخذ مدارک مجوز فعاليت 
معتبر در ايران و شماره اختصاصي اتباع خارجي ماخوذه از پايگاه ملي اطالعات 

اتباع خارجي صورت خواهدگرفت.
3. شناس��ايي اوليه ش��خص حقيقي معرفي شده از سوي شخص حقوقي برابر 

ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقيقي صورت خواهد پذيرفت.
4. متصدي��ان شناس��ايي اوليه ارباب رجوع موظفند در مواردي که نس��بت به 
اصالت مدارک شناس��ايي ارايه ش��ده توسط ارباب رجوع ابهام داشته باشند، از 
طريق تحقيق از س��اير نظام ها و پايگاه هاي اطالعاتي و يا اس��تعالم از مراجع 
ذي ربط قانوني مطلع نسبت به رفع ابهام و شناسايي اقدام نمايند. به هر حال، 

ارايه خدمت تا رفع ابهام متوقف مي گردد.

ج � شناسايي اوليه در موارد غيربانکي
1. تمامي اشخاصي که عهده دار ارايه خدمات مربوط به صندوق امانات و صندوق 
پستي در کشور هستند، به هنگام ارايه خدمت موظف به شناسايي ارباب رجوع 

مي باشند.
2. تمامي اش��خاصي که در زمين��ه قبول يا جابجايي امان��ات و ارايه خدمات 
پس��تي به ارباب رجوع فعاليت دارند، موظفند در م��واردي که ارزش امانات و 

آيین نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي
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محموله هاي پس��تي از س��وي ارباب رجوع بيش از سقف مقرر اعالم مي گردد، 
نسبت به شناسايي ارباب رجوع اقدام نمايند.

3. تمامي اصنافي که به تش��خيص ش��ورا در معرض اس��تفاده پولشويان قرار 
دارند، موظفند در تمامي معامالت بيش از سقف مقرر نسبت به شناسايي اوليه 
مش��تريان اقدام و آن را ثبت نمايند. اين عده همچنين موظف به درج شماره 

منحصر به فرد اشخاص در فاکتور فروش هستند.

د � شناسايي کامل اشخاص حقيقي
اشخاص مشمول موظفند به هنگام ارايه خدمات پايه )به ويژه در زمان افتتاح 
حساب بانکي( عالوه بر شناسايي اوليه )مذکور در بند الف اين ماده( نسبت به 
شناس��ايي کامل ارباب رجوع و تخمين سطح فعاليت مورد انتظار وي به شرح 

زير اقدام نمايند: 
1. اخذ معرفي نامه معتبر با امضاي حداقل يک نفر از مش��تريان شناخته شده 
يا اشخاص مورد اعتماد يا معرفي نامه از يکي از موسسات اعتباري داراي مجوز 
از بانک مرکزي جمهوري اس��المي ايران، س��ازمان هاي دولت��ي و يا نهادها و 

کانون هاي حرفه اي رسمي.
2. اخذ اطالعات از ارباب رجوع در مورد س��وابق ارتباط با اش��خاص مشمول و 
استعالم از اشخاص مذکور به منظور تعيين صحت اطالعات ارايه شده از سوي 

ارباب رجوع.
3. اخذ جواز کسب معتبر به ويژه در مورد مشاغل غيرمالي که بيشتر در معرض 
پولش��ويي قرار دارند از قبيل طالفروش��ان، فروشندگان اش��ياي گران قيمت، 

بنگاه هاي معامالت امالک و خودرو.
4. اخذ گواهي اش��تغال به کار از اش��خاص حقيقي داراي جواز کس��ب و يا از 

اشخاص حقوقي داراي شناسه ملي.
5. اخذ اطالعات در مورد نوع و ميزان فعاليت ارباب رجوع جهت تعيين سطح 

گردش مورد انتظار ارباب رجوع در حوزه فعاليت خود.
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ه� � شناسايي کامل اشخاص حقوقي
1. اخ��ذ اطالعات راجع به نوع، ماهيت و ميزان فعاليت ارباب رجوع به منظور 

تخمين سطح فعاليت مورد انتظار.
2. اخذ اطالعات درخصوص اساس��نامه، ش��رکت نامه، س��هامداران عمده، نوع 
فعالي��ت، تامين کنن��دگان منابع مالي ش��خص حقوقي، موسس��ان، مديران، 

بازرسان، حسابرسان و نشاني اقامتگاه آنان.
3. اخذ اطالعات مربوط به رتبه بندي شرکت از مراجع ذي ربط )از قبيل شرکت هاي 
سنجش اعتبار، رتبه بندي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و يا 

ساير مراجع حرفه اي(.
تبصره: در صورت عدم رتبه بندي شرکت، شخص مشمول بايد راسا از طريق 
بررسي صورت هاي مالي تاييد شده توسط يکي از اعضاي جامعه حسابداران 
رس��مي نسبت به تعيين س��طح فعاليت مورد انتظار ارباب رجوع اقدام نمايد 
و در ص��ورت عدم الزام ش��خص حقوق��ي به انتخاب يک��ي از اعضاي جامعه 
حسابداران رس��مي آخرين صورت هاي مالي معتبر ش��رکت مستقيما مورد 

بررسي قرار مي گيرد.
4. اخ��ذ تعه��د از مديران و صاحبان امض��ا مبني بر اينک��ه آخرين مدارک و 
اطالعات مربوط به شخص حقوقي را ارايه داده اند و متعهد گردند هر نوع تغيير 

در موارد مذکور را بالفاصله اطالع دهند.
تبص�ره: نحوه تعيين س��طح فعاليت م��ورد انتظار ارباب رجوع در اش��خاص 
مشمول مطابق دستورالعملي است که به پيشنهاد شخص مشمول به تصويب 

شورا خواهد رسيد.
ماده4: مدارک يادش��ده در بندهاي )د( و )ه�( ماده )3( بايد حس��ب مورد از 
پايگاه هاي اطالعاتي ذي ربط استعالم و نسبت به صحت اسناد و اطالعات ارايه 
ش��ده )از جمله شماره ملي، شناسه ملي و ...( اطمينان حاصل گردد. استعالم 
کننده بايد زمان اخذ تاييديه از پايگاه هاي مذکور را به همراه مشخصات خود 

در اسناد يادشده گواهي نمايد.
م�اده5: چنانچه ارباب رجوع مدارک شناس��ايي مذکور در م��واد فوق را ارايه 

آيین نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي
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ننمايد و يا ظن به انجام فعاليت هاي پ�ولش��ويي يا ساير جرايم مرتب�ط وجود 
داشته باشد، اشخاص مشمول بايد از ارايه خدمت به وي خودداري و مراتب را 

به واحد اطالعات مالي گزارش نمايند.
تبصره: اش��خاص مشمول مي توانند در دستورالعمل هاي داخلي خود مدارک 
ديگري را که اطالعات مذکور )به ويژه اطالعات مورد نياز در تعيين سطح مورد 
انتظ��ار فعاليت ارباب رجوع( را به صورت مطمئن تامين نمايد مورد قبول قرار 
دهند. اشخاص مشمول مي توانند در دستورالعمل هاي داخلي، ميزان شناسايي 
را ب��ا رعاي��ت اطمينان به تامين اطالعات مورد نياز، با توجه به نوع و ماهيت و 

سطح فعاليت مورد انتظار ارباب رجوع تنظيم نمايند.
ماده6: ارايه خدمات پايه به صورت الکترونيکي و بدون شناسايي کامل ارباب 
رجوع و انجام هرگونه تراکنش مالي الکترونيکي غيرقابل رديابي يا بي نام و ارايه 

تسهيالت مربوط ممنوع است.
ماده7: اشخاص مشمول، به هنگام ارايه خدمات پايه به مشاغل غيرمالي بايد 
ضم��ن دريافت مدارک مذکور در بندهاي )د( و )ه�(، تعهدات الزم درخصوص 
اج��راي قانون و مقررات مبارزه با پولش��ويي را از آن��ان اخذ نمايند. در صورت 
خودداري مشاغل غيرمالي از ارايه اين تعهد و يا خودداري از عمل به تعهدات، 

اشخاص مشمول بايد از ارايه خدمات به وي خودداري نمايند.
ماده 8: اش��خاص مشمول موظف به انجام شناس��ايي کامل مجدد مشتريان 
موسسات مالي، در مورد موسساتي که به تشخيص دبيرخانه در آن ها مقررات 

مبارزه با پولشويي رعايت مي شود، نمي باشند.
ماده9: اشخاص مشمول موظفند هنگام افتتاح و انسداد حساب افراد سياسي 

خارجي دقت و نظارت ويژه به عمل آورند.
ماده10: اشخاص مش��مول موظفند در هنگام ارايه خدمات نسبت به مراقبت 
مداوم و نظارت بيش��تر بر اش��خاصي که از طريق واحد اطالعات مالي به آن ها 

اعالم مي گردد، اقدام نمايند.
ماده11: اش��خاص مش��مول به هنگام ارايه خدمات پايه به ارباب رجوع آنان را 

متعهد نمايند که:
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الف: اطالعات مورد درخواست اشخاص مشمول را که در اين آيين نامه مشخص 
گرديده است، ارايه و مقررات مربوط به مبارزه با پولشويي را رعايت نمايند.

ب: اجازه استفاده اشخاص ديگر از خدمات پايه دريافتي را ندهند و در صورت 
اقدام بالفاصله موضوع را به شخص مشمول اطالع دهند. موارد قانوني )از قبيل 
وکالت يا نمايندگي( به شرط درج مشخصات نماينده يا وکيل و شناسايي اوليه 

و ثبت مشخصات وي شامل اين بند نمي باشد.
تبصره: تعهدات فوق بايد صريح و دقيق به ارباب رجوع توضيح داده شود. در 
ص��ورت عدم قبول ارباب رجوع و يا عدم توجه ارباب رجوع به تعهدات خود، 

ارايه خدمات به وي متوقف گردد.
ماده12: اش��خاص مش��مول موظفند در تمامي فرم هاي مورد استفاده، محل 
مناسب براي درج يکي از شماره هاي شناسايي معتبر )حسب مورد شماره ملي، 
شناسه ملي و شماره فراگير اتباع بيگانه( و کدپستي را پيش بيني نمايند و اين 

مشخصات به طور کامل و دقيق دريافت و تطبيق داده شود.
ماده13: اشخاص مشمول موظفند در تمامي نرم افزارها، بانک ها و سيستم هاي 
اطالعات��ي که عمليات پول��ي و مالي در آن ها ثبت مي ش��ود، محل الزم براي 
درج يکي از ش��ماره هاي معتبر)حسب مورد شماره ملي، شناسه ملي و شماره 
فراگير اتباع بيگانه( و کدپس��تي را پيش بيني نموده و امکان جستجو براساس 

شماره هاي مذکور در نرم افزارها را فراهم نمايند.
ماده14: اش��خاص مشمول موظفند مش��خصات درج شده اشخاص و اماکن 
ثبت ش��ده در سيس��تم هاي اطالعاتي خود را هر شش ماه يک بار به مراجع 
ذي ربط ارس��ال و صحت آن را کنترل و آخري��ن تغييرات را دريافت نمايند. 
در صورت کش��ف هرگونه مغايرت قطع��ي و غيرقابل رفع موارد بايد به واحد 

اطالعات مالي گزارش گردد.
ماده15: اش��خاص مشمول موظفند ظرف شش ماه پس از ابالغ اين آيين نامه 
در مورد مشتريان قبلي که از قبل خدمات پايه را دريافت نموده و بر مبناي آن 

هنوز به فعاليت خود ادامه مي دهند، تکاليف فوق را عملي سازند.
تبصره1: آن دسته از مشتريان قبلي که در مرحله تطبيق، مشخصات آن ها 

آيین نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي
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داراي مغايرت بوده است، موظفند ظرف سه ماه نسبت به رفع مغايرت اقدام 
نمايند. چنانچه مغايرت مذکور رفع نگردد، واحدهاي مبارزه با پولشويي در هر 

دستگاه موظفند موارد را به واحد اطالعات مالي ارسال نمايند.
تبصره2: آن دسته از مشتريان قبلي که متوسط فعاليت آن ها در سال مطابق 
دس��تورالعمل مربوط که به تصويب شورا خواهد رسيد، کم اهميت باشد، از 

شمول اين ماده مستثني هستند.
ماده16: از زمان ابالغ اين آيين نامه، اش��خاص مشمول موظفند آن دسته از 
اس��ناد و مدارکي را که شورا مشخص مي س��ازد، به صورت پستي به آدرس 
ارباب رجوع ارس��ال نمايند. از تاريخ مذکور، اش��خاص مشمول بايد در مورد 
محل سکونت اشخاص حقيقي، کدپستي درج شده در کارت ملي و در مورد 
اشخاص حقوقي کدپستي اقامتگاه قانوني درج شده در کارت شناسه ملي را 

براي ارسال مدارک، مبناي عمل قرار دهند.
ماده17: اش��خاص مشمول ارايه دهنده خدمات پايه موظفند به طور مداوم و 
مخصوصا در موارد زير اطالعات مربوط به شناس��ايي کامل مش��تري را به روز 

نمايند:
الف: در زماني که براس��اس ش��واهد و قراين احتمال آن وجود داشته باشد که 

وضعيت ارباب رجوع تغييرات عمده اي پيدا نموده است.
ب: در صورتي که ش��خص مش��مول براس��اس ش��واهد و قراين احتمال دهد 
ارباب رجوع در جريان عمليات پولش��ويي و يا تامين مالي تروريسم قرار گرفته 

است.

 فصل سوم ساختار مورد نياز و نحوه گزارش دهي

ماده18: اشخاص مشمول قانون و نيز هيات مديره اتحاديه هاي صنفي مشاغل 
غيرمالي، مکلفند واحدي را با توجه به وس��عت و گس��تردگي سازماني خود به 
عنوان مسئول مبارزه با پولشويي به دبيرخانه معرفي نمايند. مسئول واحد بايد 
از مديران اش��خاص مشمول انتخاب ش��ود. دبيرخانه مي تواند در صورت لزوم، 
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براساس اهميت واحد، صالحيت اعضاي واحد مذکور را بررسي نمايد.
تبصره1: تمامي اش��خاص مشمول مکلفند متناسب با گستره تشکيالت خود، 
ترتيبات الزم را به گونه اي اتخاذ نمايند که اطمينان الزم براي اجراي قوانين و 

مقررات مربوط به مبارزه با پولشويي حاصل گردد.
تبص�ره2: دبيرخانه در زمان تاييد صالحيت اف��راد بايد عالوه بر صالحيت 
تخصصي با اس��تعالم از مراج�ع ذي ربط نسبت به تعيين صالحيت امنيتي و 

عم�ومي آنان نيز اقدام نمايد.
م�اده19: وظايف افراد يا واحدهاي مس��ئول موضوع ماده )18( به ش��رح زير 

مي باشد:
الف: بررس��ي، تحقيق، اولويت بندي و اعالم نظر در مورد گزارش هاي ارس��الي 

کارکنان دستگاه ذي ربط.
ب: ارس��ال فوري گزارش هاي مذکور در قالب فرم هاي مشخص شده به واحد 

اطالعات مالي بدون اطالع ارباب رجوع.
تبصره: ظرف زماني مربوط به فوريت مذکور در اين ماده با توجه به وضعيت 
اش��خاص مشمول طي دستورالعمل هاي جداگانه از سوي شورا ابالغ مي گردد. 

در هر صورت اين زمان از چهار روزکاري بيشتر نخواهد بود.
ج: نظارت بر فعاليت مشترياني که از خدمات پايه استفاده مي کنند به منظور 

شناسايي معامالت مشکوک.
د: تهيه نرم افزارهاي الزم به منظور تسهيل در دسترسي سريع به اطالعات مورد 

نياز در اجراي قانون و مقررات و نيز شناسايي سيستمي معامالت مشکوک.
ه�: طراحي ساز و کار الزم جهت نظارت و کنترل فرآيندهاي مبارزه با پولشويي 
)فرآينده��اي جمع آوري و تحليل اطالعات، اس��تخدام نيروها، آموزش و ...( و 

ارزيابي و مميزي ميزان اجراي آن در دستگاه مربوط.
و: تامين اطالعات تکميلي مورد نياز واحد اطالعات مالي و ساير مراجع که در 

امر مبارزه با تروريسم ذي صالح مي باشند.
ز: صدور بخشنامه هاي الزم درخصوص اجراي قانون و مقررات مربوط به مبارزه 

با پولشويي پس از موافقت دبيرخانه.

آيین نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي
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ح: بازرس��ي و نظارت از واحدهاي تحت امر به منظور اطمينان از اجراي کامل 
قوانين و مقررات.

ط: تهيه آمارهاي مربوط به اقدامات دس��تگاه مربوط در مبارزه با پولش��ويي و 
نتايج آن.

ي: ارس��ال پرونده اش��خاص مذکور در تبصره )3( م��اده )4( قانون به مراجع 
ذي ربط با هماهنگي واحد اطالعات مالي.

ک: نگهداري سوابق و گزارش هاي مکاتبات مربوط به دستگاه متبوع درخصوص 
موارد مربوط به پولشويي و تامين مالي تروريسم.

ل: ته�يه برنامه ساالنه اجراي ق�انون در شخص مشمول و کنترل ماهانه ميزان 
اجراي آن.

ماده20: دستگاه هاي مسئول نظارت بر اشخاص مشمول )از قبيل بانک مرکزي 
جمهوري اس��المي ايران، بيمه مرکزي جمهوري اسالمي ايران، سازمان بورس 
و اوراق بهادار، سازمان بازرسي کل کشور، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، 
اتحاديه هاي صنفي و س��ازمان اوقاف و امور خيريه( موظفند در بازرس��ي هاي 
معمول خود رعايت مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم را مدنظر 

قرار داده و نسبت به رعايت و يا عدم رعايت آن اعالم نظر نمايند.
ماده21: دبيرخانه موظف اس��ت هر ش��ش ماه يک بار عملکرد دس��تگاه هاي 

مذکور در ماده )20( را بررسي و به شورا گزارش نمايد.
ماده22: اشخاص مشمول موظفند فهرست خالصه اطالعات دريافت کنندگان 
خدم��ات پايه را در رابطه با موضوع مبارزه با پولش��ويي در صورت اعالم واحد 
اطالعات مالي در پايان هر ماه به نحوي که واحد مذکور مشخص مي سازد در 

اختيار آن واحد قرار دهند.
تبصره: خالصه اطالعات يادشده بايد شامل نام و نام خانوادگي، شماره 
مل��ي و تاريخ ارايه خدم��ات پايه در مورد اش��خاص حقيقي و در مورد 
اشخاص حقوقي نام و شناسه ملي يا کد اقتصادي و در مورد اتباع بيگانه، 
ش��ماره فراگير اتباع خارجي باشد. ساير موارد مورد نياز پس از تصويب 

شورا به اشخاص مشمول اعالم خواهد شد.
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ماده23: به منظور تس��ريع در رس��يدگي به گزارش ها، ف��رد يا کارگروه هاي 
مس��ئول مبارزه با پولش��ويي بايد اختيارات و دسترسي هاي الزم و کافي را در 
محدوده هر يک از اش��خاص مشمول، براي انجام وظايف خود داشته باشند و 
انجام تحقيقات و گزارش به مراجع ذي ربط توسط آنان نبايد منوط به تاييد و 

تصويب مراجع ديگري باشد.
ماده24: به منظور تسريع در دسترسي به اطالعات الزم، در صورت درخواست 
واحد اطالعات مالي از اش��خاص مش��مول، يکي از اعض��اي کارگروه مبارزه با 
پولشويي شخص مشمول، با اختيار دسترسي به تمام اطالعات شخص مشمول، 
در واحد اطالعات مالي مستقر خواهد شد تا نيازهاي اوليه واحد اطالعات مالي 
را تامين نمايد. فرد يادش��ده به هيچ عنوان ب��ه اطالعات واحد اطالعات مالي 

دسترسي نخواهد داشت.

 فصل چهارم گزارش هاي الزامي

م�اده25: تمام��ي کارکنان تحت امر اش��خاص مش��مول موظفند در صورت 
مش��اهده معامالت و عمليات مش��کوک )موضوع بند » و« ماده )1(( مراتب را 
بدون اطالع ارباب رجوع، به واحدهاي مسئول مبارزه با پولشويي در هر دستگاه 
اطالع دهند. در صورت عدم وجود اين واحد، باالترين مقام ش��خص مشمول، 
مسئول دريافت گزارش ها و انجام اقدامات مقتضي خواهد بود. در صورت اطالع 

ارباب رجوع، با متخلف مطابق مقررات رفتار خواهد شد.
ماده26: ک�ارکنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند تمامي معامالت بيش 
از سقف مقرر را که ارباب رجوع وجه آن را به صورت نقدي پرداخت مي نمايد، 
ثبت و همراه با توضيحات ارباب رجوع به واحدهاي مسئول مبارزه با پولشويي 
در هر دس��تگاه و در ص��ورت عدم وجود اين واحد، به باالترين مقام ش��خص 
مشمول اطالع دهند. واحدهاي مسئول مبارزه با پولشويي در هر دستگاه و يا 
باالترين مقام شخص مش��مول )در صورت عدم وجود واحد( موظفند خالصه 
فرم هاي مذکور را در پايان هر هفته به نحوي که واحد اطالعات مالي مشخص 
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مي سازد ارسال و اصل آن را به نحو کامال حفاظت شده، نگهداري نمايند.
تبصره1: ارايه دهندگان وجه نقد بيش از سقف مقرر موظفند توضيحات مورد 

نياز مذکور در فرم ابالغ شده را به اشخاص مشمول ارايه نمايند.
تبصره2: در صورت نقل و انتقال وجه نقد بيش از س��قف مقرر با اس��تفاده از 
روش هاي غيربانکي مانند پس��ت، کارکنان اشخاص مش��مول موظف به ارايه 
گزارش به واحدهاي مسئول مبارزه با پولشويي در هر شخص مشمول هستند. 
در صورت عدم وجود اين واحد، گزارش ها بايد به باالترين مقام شخص مشمول 

جهت انجام اقدامات مقتضي ارسال گردد.
تبص�ره3: فرم ها، ميزان و نحوه اخذ اطالع��ات از ارباب رجوع، نحوه و ميزان 
اطالعات اوليه ارس��الي به واحد اطالعات مالي و نحوه نگهداري و دسترسي به 
اطالعات در هر ش��خص مشمول مطابق آيين نامه اي خواهد بود که به تصويب 

شورا خواهد رسيد.
ماده27: گزارش معامالت مش��کوک و نيز س��اير گزارش هايي که اش��خاص 
مش��مول موظف به ارسال آن هستند، بيانگر هيچ گونه اتهامي به افراد نبوده و 
اعالم آن به واحد اطالعات مالي افشاي اسرار شخصي محسوب نمي گردد و در 
نتيجه هيچ اتهام��ي از اين بابت متوجه گزارش دهندگان مجري اين آيين نامه 

نخواهد بود.

 فصل پنجم امور مربوط به مبادالت ارزي

م�اده28: خريد و ف��روش ارز به هر صورت از جمله پرداخت ريال در داخل و 
دريافت ارز در خارج کش��ور و بالعکس، تنها در سيس��تم بانکي و صرافي هاي 
مجاز با رعايت قوانين و مقررات مجاز است و در غير اين صورت خريد و فروش 
ارز غيرمجاز محسوب و مشمول قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به 

قاچاق کاال و ارز مصوب 1374� مجمع تشخيص مصلحت نظام است.
م�اده29: بانک مرکزي جمهوري اس��المي ايران موظف اس��ت اطالعات تفصيلي 
مربوط به خريد و فروش و نقل و انتقال ارز در سيستم بانکي و صرافي هاي مجاز را 
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در پايان هر روز بانک اطالعاتي که به همين منظور تهيه خواهد شد، ثبت نموده و 
امکان دسترسي و جستجوي واحدهاي اطالعات مالي را در آن فراهم نمايد.

ماده30: تمامي اشخاص مشمول به ويژه بانک ها و صرافي ها موظف به ارسال 
اطالعات ماده )28( به بانک مرکزي جمهوري اس��المي ايران مي باش��ند. عدم 
ارسال اطالعات، ارسال ناقص و نادرست اطالعات، خردکردن معامالت به مبالغ 
کمتر از س��قف مقرر ممنوع بوده و با متخلف يا متخلفان مطابق مقررات رفتار 

خواهد شد.
ماده31: تمامي اش��خاص مش��مول موظفند با اتخاذ تدابير و اقدامات الزم از 
رعايت مقررات مبارزه با پولش��ويي در ش��عب و نمايندگي هاي خارج از کشور 

خود اطمينان حاصل نمايند.
ماده32: اشخاص مشمول موظفند در معامالت خود با کشورها و مناطقي که 

از سوي شورا اعالم مي گردد، مراقبت الزم را به عمل آورند.

 فصل ششم نگهداري سوابق و اطالعات

ماده33: تمامي اشخاص مشمول مکلفند مدارک مربوط به سوابق معامالت و 
عمليات مالي )اعم از فعال و غيرفعال( و نيز مدارک مربوط به سوابق شناسايي 
ارباب رجوع هنگام ارايه خدمات پايه را به صورت فيزيکي و يا ساير روش هاي 
قانوني، حداقل به مدت پنج س��ال بعد از پايان عمليات نگهداري کنند. هيات 
تسويه اش��خاص حقوقي مش��مول، در صورت انحالل نيز موظف به نگهداري 

اسناد تا پنج سال پس از رويداد مالي هستند.
تبصره1: س��وابق و مدارک موضوع اين ماده بايد به گونه اي ضبط و نگهداري 
ش��ود که در صورت درخواس��ت واحد اطالعات مالي و س��اير مراجع ذي ربط، 
اطالعات آن اس��ناد در ظرف زماني مذکور در ماده )19( قابل دسترسي باشد. 
ارايه اصل اس��ناد و مدارک، در صورت درخواس��ت واحد اطالعات مالي و ساير 
مراجع ذي ربط، بايد حداکثر ظرف يک ماه صورت پذيرد. مسئوليت جستجو و 

ارايه اسناد با شخص مشمول است.
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تبصره2: اس��ناد مذکور بايد قابليت بازسازي معامالت را در صورت نياز ايجاد 
نمايد.

تبصره3: اين ماده ناقض س��اير مقرراتي که نگهداري اس��ناد را بيش از مدت 
يادشده الزامي ساخته است، نيست.

ماده 34: اش��خاص مش��مول موظفند سيس��تم هاي اداري و مالي خود را به 
گونه اي س��امان دهند که تمامي حساب ها و پرونده هاي يک شخص، مرتبط و 

قابل شناسايي و بررسي باشد.

 فصل هفتم آموزش

ماده 35: تمامي اش��خاص مش��مول موظفند با هم��کاري دبيرخانه ترتيبات 
الزم جهت برقراري دوره هاي آموزش��ي ب��دو خدمت و ضمن خدمت کارکنان 
زيرمجموعه خود را فراهم نمايند. اين دوره ها بايد در جهت آش��نايي با قانون، 
آيين نامه و دستورالعمل هاي مربوط، نحوه عملکرد پولشويان و به ويژه آخرين 
ش��گردهاي پولشويان در استفاده از خدمات اشخاص مشمول و چگونگي محو 
منش��ا مجرمانه وجوه باش��د. طي نمودن دوره هاي يادشده براي ادامه خدمات 
کارکنان اش��خاص مشمول در مشاغل ذي ربط الزامي است و سوابق دوره هاي 

مذکور بايد در پرونده پرسنلي درج گردد.
ماده36: کارگروه هاي مسئول مبارزه با پولشويي در اشخاص مشمول موظفند 
با هماهنگي دبيرخانه نسبت به توجيه و آموزش عمومي و اطالع رساني به ارباب 
رج��وع در مورد مزاياي اجراي قانون براي مردم و تکاليف عمومي ارباب رجوع 

در اين باره به نحو مناسب اقدام و گزارش آن را به دبيرخانه ارسال نمايند.

 فصل هشتم ساير موارد

ماده37: دبيرخانه در وزارت امور اقتصادي و دارايي تشکيل مي شود و عهده دار 
وظايف زير خواهد بود:

1. انجام امور اداري مربوط به تشکيل جلسات شورا، ابالغ و پيگيري مصوبات
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2. حض��ور فعال در مجامع بين المللي و تش��ريح اقدامات کش��ور در مبارزه با 
پولشويي

3. پيگيري اجرا و اخذ گزارش عملکرد اش��خاص مش��مول، نظارت و بازرسي 
)دوره اي، اتفاقي و موردي( از اش��خاص مش��مول به منظور اطمينان از اجراي 
آيين نامه ها و دس��تورالعمل هاي مصوب در حوزه مس��ئوليت اشخاص مشمول 
و مشاغل غيرمالي مش��مول و تهيه گزارش اجراي قانون و مقررات مربوط هر 

شش ماه يک بار و ارسال به شورا.
4. رتبه بندي ساالنه اشخاص مشمول در مورد ميزان رعايت مقررات مربوط به 

پولشويي و در صورت تصويب شورا، اعالم عمومي آن.
5. پاسخگويي به مراجع ذي صالح، اعالم مواضع، تبليغات، پشتيباني از ديدارگاه 

الکترونيک دبيرخانه و توجيه عمومي مردم با هماهنگي مراجع مسئول.
6. هماهنگي درتش��کيل دوره هاي آموزشي در داخل و خارج کشور و تدوين و 

انتشار جزوات آموزشي.
7. برنامه ريزي س��االنه اجراي قانون و آيين نامه هاي ذي ربط توسط مجريان و 

اشخاص مشمول.
8. حماي��ت مادي و معنوي از اش��خاص مش��مول و کارکن��ان ذي ربط که در 
راس��تاي انجام وظايف خود در اجراي مقررات مبارزه با پولشويي مورد شکايت 

و تعرض ارباب رجوع قرار گيرند.
9. به روزرساني آيين نامه ها و دستورالعمل هاي ذي ربط از طريق مراجع قانوني.

10. تهيه پيش نويس آيين نامه هاي الزم و اعالم نظر در مورد دستورالعمل هاي 
پيشنهادي اشخاص مشمول.

 11. اعالم راه ها و فرآيندهاي جديد پولشويي و تامين مالي تروريسم در کشور 
و پيشنهاد اصالح آيين نامه ها و دستورالعمل ها در صورت نياز.

م�اده38: واحد اطالعات مال��ي به منظور انجام اقدامات زي��ر در وزارت امور 
اقتصادي و دارايي تشکيل مي گردد:

1. جمع آوري و اخذ اطالعات معامالت مشکوک
2. ارزيابي، بررسي و تحليل اطالعات گزارش ها و معامالت مشکوک

آيین نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي
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3. درج و طبقه بندي اطالعات در سيستم هاي مکانيزه
4. اع�الم مشخ�صات اشخاص داراي سابقه پول�شويي و يا تامين مالي تروريسم 
به اش���خاص مش��مول جهت مراقبت بيش��تر و يا قطع همکاري، در صورت 

درخواست مراجع ذي ربط.
5. تامين اطالعات تحليل شده مورد نياز مراجع قضايي، ضابطان و دستگاه هاي 

مسئول مبارزه با تروريسم در کشور در صورت درخواست مراجع ذي ربط.
6. تهيه آمارهاي الزم از اقدامات صورت گرفته در جريان مبارزه با پولشويي.

7. تهيه نرم افزارها و سيستم هاي اطالعاتي مورد نياز.
8. تامين امنيت اطالعات جمع آوري شده.

9. تبادل اطالعات با سازمان ها و نهادهاي بين المللي طبق مقررات.
10. جمع آوري و اخذ تجارب بين المللي.

11. ارس��ال گزارش هاي��ي که ب��ه احتمال قوي صحت دارد ي��ا محتمل آن از 
اهميت برخوردار است به دستگاه قضايي.

12. پيگيري گزارش هاي ارسالي در مراجع قضايي.
13. تهيه پيش نويس برنامه ساالنه واحد اطالعات مالي جهت تصويب شورا.

14. پاسخ به استعالم اشخاص مشمول در اسرع وقت.
15. اع��الم نظ��ر در مورد صالحيت تخصصي مس��ئوالن واحده��اي مبارزه با 

پولشويي پيشنهادي از سوي مديران اشخاص مشمول.
ماده39: نصب و عزل دبير با پيش��نهاد وزير امور اقتصادي و دارايي، تصويب 
شورا و حکم وزير امور اقتصادي و دارايي صورت خواهد گرفت. واحد اطالعات 
مال��ي زير نظر دبير ب��ه انجام وظايف محول ش��ده خواه��د پرداخت. تمامي 
پس��ت هاي دبيرخانه، واحد اطالعات مالي و واحدهاي زيرمجموعه، مش��اغل 

حساس محسوب شده و تابع مقررات مربوط خواهند بود.
ماده40: معاونت توس��عه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور موظف است 
به پيش��نهاد شورا ظرف سه ماه ساختار سازماني و ش��رح وظايف دبيرخانه و 
س��اير واحدهاي مورد ني��از را با مالحظه تامين نيروي انس��اني مجرب جهت 
اج��راي کامل قانون و افزايش حداقل در تش��کيالت اداري ابالغ نمايد. تمامي 
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دس��تگاه هاي اجرايي موظفند نسبت به تامين نيروهاي متخصص و مجرب با 
وزارت امور اقتصادي و دارايي همکاري داشته باشند.

ماده41: ش��ورا مي توان��د کارگروه خاصي را تعيين نمايد تا بر حس��ن اجراي 
وظايف و تکاليف محول شده به دبيرخانه و واحد اطالعات مالي نظارتي داشته 

و گزارش بازرسي هاي خود را به شورا ارايه نمايند.
ماده42: وزارت امور اقتصادي و دارايي مسئول تامين امکانات الزم و پشتيباني 

مورد نياز واحد اطالعات مالي و دبيرخانه خواهد بود.
ماده43: تمامي اش��خاص مش��مول موظفند ظرف س��ه ماه پس از ابالغ اين 
آيين نامه نس��بت به تهيه پيش نويس دستورالعمل هاي الزم براي اجراي قانون 
و اين آيين نامه و به ويژه دس��تورالعمل تشخيص عمليات و معامالت مشکوک 
اقدام و به دبيرخانه ارسال نمايند. دستورالعمل هاي مذکور و تغييرات احتمالي 
آن ها در آينده، پس از تصويب در ش��ورا بايد ظرف سه ماه به تمامي کارکنان 

تحت امر اشخاص مشمول ابالغ و آموزش هاي الزم به آن ها داده شود.
تبصره: در مورد مشاغل غيرمالي، وزارت بازرگاني با همکاري اتاق هاي بازرگاني 

و تعاون و اتحاديه هاي صنفي به درخواست شورا اقدام خواهند نمود.
ماده44: يک ماه پس از ابالغ اين آيين نامه ، پرداخت وجه نقد بيش از س��قف 
مقرر در هر روز، توسط اشخاص مشمول )به ويژه موسسات اعتباري(، به ارباب 
رجوع ممنوع است. بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران موظف است تدابير و 

ساز و کار الزم را جهت تسهيل امور فراهم سازد.
ماده45: تمامي اش��خاص مش��مول مکلفن��د هنگام صدور مج��وز يا تمديد 
مجوزهاي قبلي براي مش��اغل غيرمالي در بخش ه��اي مختلف، از متقاضيان 
تعهدات الزم را براي اجراي قانون و آيين نامه هاي مبارزه با پولش��ويي و تامين 
مالي تروريسم اخذ و در پرونده آن ها بايگاني نمايند. درج اين تعهد در مواردي 

که شورا اعالم مي کند، مي تواند در اساسنامه اشخاص حقوقي نيز الزامي شود.
ماده46: در صورت ضرورت، شورا ضوابط و دستورالعمل هاي الزم براي حسن 
اجراي اين آيين نامه را تصويب و از طريق دبيرخانه به مبادي، مراجع و اشخاص 

و صنوف ذي ربط ابالغ خواهد نمود.

آيین نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي
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ماده47: تمامي اش��خاص مش��مول موظفند اطالعات مورد درخواست واحد 
اطالعات مالي در موضوع مبارزه با پولش��ويي را به نحوي که آن واحد تعيين 

کند جهت انجام وظايف محول شده تامين نمايند.
ماده48: به منظور س��هولت دسترس��ي به اطالعات مشتريان و احراز صحت 
اسناد و اطالعات ارايه شده از سوي افراد، بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران 
موظف است نسبت به راه اندازي سامانه اطالعات مشتريان مشتمل بر اطالعات 

زير اقدام نمايد:
الف: اطالعات ثبتي و صورت هاي مالي مشتريان )حقوقي و حقيقي(.

ب: اطالعات شماره حساب ها و تسهيالت ارايه شده به آنان و موارد سررسيد و 
معوق ش��ده )موضوع دستورالعمل تنظيم فرم هاي اعطاي تسهيالت و تعهدات 

بانکي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران(.
ج: اطالعات چک هاي برگشتي.

د: اطالعات مربوط به اظهارنامه مالياتي مشتريان.
ه�: اطالعات محکوميت ها و سفته هاي واخواستي اشخاص حقيقي و حقوقي که 

اسامي آن ها در سيستم ثبت شده است.
و: اطالعات سجلي ارايه شده توسط مشتريان.

ماده49: معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور موظف اس��ت 
بودج��ه مورد ني��از اجراي اين آيين نامه را در س��ال اول تا س��قف ده  ميليارد 
)10/000/000/000( ري��ال از محل اعتب��ارات مقرر در قانون بودجه تامين و 

در سال هاي بعد به ميزان مورد نياز در اليحه بودجه کل کشور منظور نمايد.

* اي��ن تصوي��ب نامه در تاري��خ 1388/09/11 به تاييد مقام محترم رياس��ت 
جمهوري رسيده است.
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آيين نامه اجرايي ماده )14( قانون توسعه ابزارها و 

نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي 

کلي اصل )44( قانون اساسي 
)مصوب 1390/08/01 هيات وزيران(

ماده1: عالوه بر اصطالحات و واژه هاي تعريف شده در ماده )1( قانون بازار اوراق 
بهادار جمهوري اسالمي ايران )منصوب1384( و ماده )1( قانون توسعه ابزارها 
و نهادهاي مالي جديد به منظور تس��هيل اجراي سياست هاي کلي اصل )44( 
قانون اساس��ي )مصوب 1388( که در اين آيين نامه با معاني مندرج در قوانين 

ياد شده بکار مي روند، اصالحات زير داراي معاني مشروح مربوط مي باشند:
الف- اشخاص تحت نظارت: اشخاص موضوع ماده )14( قانون توسعه ابزارها 
و نهادهاي مالي جديد به منظور تس��هيل اجراي سياست هاي کلي اصل )44( 

قانون اساسي که منحصرا عبارتند از:
1. ناشران اوراق بهادار، نهادهاي مالي و تشکل هاي خود انتظام.

2. مديران، مديرعامل، دبيرکل، اعضاي حقيقي و حقوقي هيات مديره با هيات 
عامل ناشران اوراق بهادار، نهادهاي مالي و تشکل هاي خود انتظام و نيز نماينده 

حقيقي شخص حقوقي عضو هيات مديره با هيات عامل. 
ب- قوانين و مقررات: مصوبات مجلس شوراي اسالمي، هيات وزيران، شوراي 
عالي بورس و اوراق بهادار و س��ازمان و مصوبات س��اير مراجع ذي صالح در حوزه 
بازار سرمايه که تحت عناويني از قبيل قانون، آيين نامه، دستورالعمل، اساسنامه، 

بخشنامه و ضوابط اجرايي به تصويب رسيده و ابالغ شده است. 

آيین نامه اجرايي ماده )14( قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد 
به منظور تسهیل اجراي سیاست هاي کلي اصل )44( قانون اساسي 
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ج- بازار سرمايه: بازار متشکل تحت نظارت شوراي عالي بورس و اوراق بهادار 
و سازمان که کاال يا اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و با معامله گران طبق 

قانون بازار اوراق بهادار و ساير مقررات مرتبط مورد داد و ستد قرار مي گيرد. 
د- تخل�ف: هرگون��ه فعل يا ترک فعلي که منجر به نق��ض قوانين و مقررات 

مربوط به فعاليت اشخاص تحت نظارت گردد.
ماده2: ناشران اوراق بهادار، نهادهاي مالي و تشکل هاي خود انتظام در صورت 
تخلف عالوه بر اقدامات انضباطي مندرج در موارد )7( و )35( قانون بازار اوراق 

بهادار جمهوري اسالمي ايران به جريمه نقدي به شرح زير محکوم مي گردد:

الف- چنانچه متخلف از ناشران اوراق بهادار باشد:
1. تخلف از مقررات مربوط به افش��اي اطالعات از مبلغ بيست ميليون ريال تا 

مبلغ يک ميليارد ريال. 
2. ارايه اطالعات خالف واقع توس��ط ناشر از مبلغ يکصد ميليون ريال تا مبلغ 

يک ميليارد ريال.
3. تخلف از مقررات مربوط به ثبت و عرضه عمومي اوراق بهادار از مبلغ پنجاه 

ميليون ريال تا مبلغ يک ميليارد ريال.
4. تخل��ف از مقررات مربوط به تغييرات س��رمايه ب��دون عرضه عمومي اوراق 

بهادار، از مبلغ ده ميليون ريال تا مبلغ پانصد ميليون ريال.
5. تخل��ف از مقررات مربوط به پرداخت س��ود قابل تقس��يم و همچنين عدم 
پرداخ��ت آن ظرف مهلت مقرر قانوني از مبلغ س��ي ميليون ريال تا مبلغ يک 

ميليارد ريال. 
6. تخلف از ضوابط و استاندارهاي حسابرسي و حسابداري از سي ميليون ريال تا 

مبلغ يک ميليارد ريال. 
7. عدم برگزاري مجامع ظرف مهلت مقرر قانون و يا عدم رعايت تشريفات تشکيل 

يا اداره آن وفق مقررات از مبلغ ده ميليون ريال تا مبلغ صد ميليون ريال. 
8. عدم رعايت مفاد اساسنامه از مبلغ ده ميليون ريال تا مبلغ چهارصد ميليون 

ريال. 
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9. تخلف از ساير قوانين و مقررات، برحسب اهميت و ميزان تاثير نوع تخلف در 
حقوق سرمايه گذاران، شفافيت، يکپارچگي و کارايي بازار اوراق بهادار، از مبلغ 

ده ميليون ريال تا مبلغ پانصد ميليون ريال

ب- چنانچه متخلف از نهادهاي مالي باشد:
1. تخلف از مقررات مربوط به اطالع رس��اني و گزارش دهي و ارايه اطالعات از 

مبلغ سي ميليون ريال تا مبلغ يکصد ميليون ريال.
2. تخلف از مقررات مربوط به اس��تفاده از کارکنان و مديران واجد ش��رايط از 

مبلغ پنجاه ميليون ريال تا مبلغ يکصد ميليون ريال. 
3. تخلف از مقررات مربوط به ضوابط و شرايط فعاليت مربوط به معامالت اوراق 

بهادار و يا کاال از مبلغ ده ميليون ريال تا مبلغ يک ميليارد ريال. 
4. تخل��ف از مق��ررات مربوط به تبليغات از مبلغ پنج��اه ميليون ريال تا مبلغ 

يکصد ميليون ريال. 
5. تخلف از مقررات معامالت در بورس ها و بازارهاي خارج از بورس از مبلغ سي 

ميليون ريال تا مبلغ يک ميليارد ريال. 
6. تخلف از مقررات س��پرده گذاري و تس��ويه وجوه از مبلغ ده ميليون ريال تا 

مبلغ يک ميليارد ريال. 
7. تخلف از مقررات مربوط به مشاور پذيرش با سبدگرداني از مبلغ ده ميليون 

ريال تا مبلغ پانصد ميليون ريال. 
8. افش��ا با استفاده از اطالعات محرمانه مش��تريان تحت هر عنوان غير موارد 

مجاز قانوني از مبلغ پنجاه ميليون ريال تامبلغ يک ميليارد ريال. 
9. مبادرت به فعاليت هاي مستلزم اخذ مجوز يا معرفي خود تحت آن عناوين 

بدون کسب مجوز، از مبلغ پنجاه ميليون ريال تا مبلغ يک ميليارد ريال. 
10. عدم رعايت مفاد اساسنامه از مبلغ ده ميليون ريال تا مبلغ پانصد ميليون 

ريال. 
11. تخلف از قوانين و مقررات برحسب اهميت تخلف و ميزان تاثير نوع تخلف 
در حقوق س��رمايه گذاران، ش��فافيت، يکپارچگي و کارايي بازار اوراق بهادار، از 

آيین نامه اجرايي ماده )14( قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد 
به منظور تسهیل اجراي سیاست هاي کلي اصل )44( قانون اساسي 
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مبلغ ده ميليون ريال تا مبلغ پانصد ميليون ريال. 

ج- چنانچه متخلف از تشکل هاي خود انتظام باشد:
1. عدم رعايت مفاد اساسنامه و تخلف از ساير مقررات مربوط به شرايط فعاليت 

تشکل خود انتظام از مبلغ ده ميليون ريال تا مبلغ دويست ميليون ريال. 
2. تخلف از مقررات تش��کل هاي خود انتظ��ام در خصوص معامالت، پذيرش، 
اعضا و س��اير مقررات ابالغي توسط س��ازمان از مبلغ ده ميليون ريال تا مبلغ 

پانصد ميليون ريال. 
3. ع��دم رعايت مقررات در خصوص ارايه اطالعات و گزارش ها به س��ازمان از 

مبلغ سي ميليون ريال تا مبلغ يکصد ميليون ريال.
4. تخلف از ساير قوانين و مقررات، برحسب اهميت تخلف و ميزان تاثير نوع تخلف 
در حقوق سرمايه گذاران، شفافيت، يکپارچگي و کارايي بازار اوراق بهادار، از مبلغ ده 

ميليون ريال تا مبلغ پانصد ميليون ريال. 
م�اده3: جريمه نقدي هري��ک از مديران عالوه بر اقدام��ات انضباطي مندرج 
در م��وارد )7( و )35( قان��ون ب��ازار اوراق بهادار، از يک پنج��م تا نصف مبلغ 
جريمه هاي مذکور در ماده )2( مي باشد. مشروط بر آنکه از حداقل جريمه هاي 

تعيين شده کمتر نباشد. 
تبص�ره: احراز تخلف مديران مالزمه اي با متخلف بودن ناش��ران اوراق بهادار، 
نهادهاي مالي و تش��کل هاي خود انتظام ندارد و هرکدام از اشخاص مذکور به 

طور مستقل و با توجه به مسئوليت خود جريمه مي شوند. 
ماده4: تخلفات مديران صرف نظر از تخلفات شخص حقوقي تحت مديريت آن ها، 
مستقال تخلف محسوب شده و مورد رسيدگي قرار مي گيرد و جريمه نقدي هريک 

از تخلفات ياد شده به شرح زير مي باشد. 
ال��ف: تخلف از مف��اد قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اس��المي ايران و قانون 
توس��عه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تس��هيل اجرايي سياست هاي 
کلي اصل )44( قانون اساس��ي از مبلغ ده ميليون ريال تا مبلغ پانصد ميليون 

ريال. 
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ب: تخلف از مفاد قانون تجارت و اصالحيه هاي آن، قانون برنامه پنج ساله پنجم 
توسعه جمهوري اسالمي ايران وساير قوانين مرتبط با بازار اوراق بهادار کشور، 

از مبلغ ده ميليون ريال تا مبلغ چهار صد ميليون ريال.
ج: تخل��ف مديران از مصوبات هيات وزيران ک��ه در خصوص بازار اوراق بهادار 
جمهوري اسالمي ايران با فعاليت هريک از اشخاص تحت نظارت و ارکان آن ها 
تصويب و ابالغ مي ش��ود و همچنين تخلف از مصوبات ش��وراي عالي بورس و 
اوراق بهادار و مصوبات سازمان، از مبلغ ده ميليون ريال تا مبلغ سيصد ميليون 

ريال. 
د: تخلف از مفاد اساس��نامه اش��خاص تحت نظارت و س��اير قوانين و مقررات 
برحسب اهميت و ميزان تاثير نوع تخلف در حقوق سرمايه گذاران، يکپارچگي 
و کارايي بازار اوراق بهادار از مبلغ ده ميليون ريال تا مبلغ دويست ميليون ريال.

م�اده5: محکوميت متخلف به جريمه نقدي مانع از ش��کايت س��ازمان عليه 
مرتکبي��ن جرايم موضوع فصل )6( قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اس��المي 
ايران نبوده و عدم محکوميت متهم در مراجع قضايي ذي صالح به اتهام وارده، 
مانع از رسيدگي به پرونده تخلفاتي و محکوميت به جريمه نقدي نخواهد بود. 
م�اده6: متخلف در صورت ارتکاب چند فق��ره تخلف با موضوعات متفاوت به 

جمع جرايم نقدي تخلفات ارتکابي، محکوم مي شود.
م�اده7: در صورتي که بر فعل يا ت��رک فعل واحد، عناوين تخلفاتي متعددي 

صدق کند، متخلف به جريمه تخلفي محکوم مي گردد که اشد است. 
م�اده8: در صورتي که متخلف قبل از محکوميت اقدام به تکرار همان تخلف 

نموده باشد، به حداکثر جريمه مقرر براي آن تخلف محکوم خواهد شد.
ماده 9: در صورت استمرار تخلفات از تاريخ صدور حکم و نيز در صورت تکرار 
هرگونه تخلف از س��وي متخلف تا دوسال از تاريخ صدور حکم، جريمه نقدي 
براي بار دوم حداقل دو برابر بار اول و براي بار سوم حداقل سه برابر بار اول و 

در هر صورت حداکثر مبلغ يک ميليارد ريال خواهد بود. 
ماده10: در تعيين ميزان مقطوع جريمه هاي نقدي در حدود مبالغ تعيين شده 
در اين آيين نامه توسط سازمان، عوامل و شرايط زير نيز مدنظر قرار مي گيرد. 

آيین نامه اجرايي ماده )14( قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد 
به منظور تسهیل اجراي سیاست هاي کلي اصل )44( قانون اساسي 
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1. سوءنيت در ارتکاب تخلف 
2. امکان پيش بيني وقوع تخلف توسط مرتکب 

3. ميزان منفعت به دست آمده يا خسارات دفع شده ناشي از تخلف 
4. تاثير بالفعل و بالقوه تخلف در کارايي، نظم و اعتماد بازار يا در معرض خطر 

قراردادن آن
5. اثر تخلف براي تسهيل وقوع جرايم مالي ديگر

6. مي��زان تالش متخلف در رعايت مقررات بازار س��رمايه و برقراري س��اختار 
نظام مند جهت پيشگيري از وقوع تخلفات 

7. تاثير بالفعل و بالقوه تخلف بر ورود خسارات مادي يا معنوي بر فعاالن بازار 
سرمايه 

8. ميزان اهتمام متخلف نس��بت به رعايت ش��رايط مقررات مراجع قانوني به 
طور کلي 

9. سوابق انضباطي، حقوقي و کيفري متخلف در زمينه فعاليت در بازار سرمايه 
نزد مراجع مربوط

ماده11: س��ازمان مي تواند در صورت مش��اهده عوامل، جهات و شرايط زير و 
با رعايت حداقل جريمه مقرر قانوني، در تعيين ميزان جزاي نقدي نس��بت به 

متخلف تخفيف دهد:
1. مشارکت متخلف در بازرسي جهت کشف تخلف 

2. هرگونه اقدام موثر متخلف در راس��تاي رفع تخلف و جبران خسارات ناشي 
از آن

3. رعايت ساير شرايط و مقررات بازار سرمايه و مصوبات مراجع قانوني 
4. اطالع رساني سريع متخلف در مورد وقوع تخلف به سازمان 

5. اقدام��ات مديران و مس��ئوالن پس از اطالع از وق��وع تخلف جهت متوقف 
کردن آن 

6. فقدان شکايات و دعاوي عليه متخلف در خصوص مورد نقض شده 
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آيين نامه اجرايي ماده )33( قانون افزايش بهره وري 
بخش کشاورزي و منابع طبيعي
)مصوب 1391/08/07 هيات وزيران(

هيات وزيران در جلسه مورخ 1391/08/07 بنا به پيشنهاد شماره 27783/020 
مورخ 1390/07/24 وزارت جهاد کش��اورزي و به اس��تناد م��اده )33( قانون 
افزايش بهره وري بخش کش��اورزي و منابع طبيع��ي مصوب 1389، آيين نامه 

اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمود:

ماده1: در اين آيين نامه اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي روند:
الف: قيمت تضميني: قيمت تعيين ش��ده از سوي هيات وزيران براي تضمين 
حداقل دريافتي توليدکننده حقيقي يا حقوقي براساس هزينه توليد محصوالت 

کشاورزي.
ب: بورس کاال: بازار بورس تخصصي کاالي کشاورزي در شرکت بورس کاالي 

ايران.
ماده2: وزارت جهاد کشاورزي مکلف است حداکثر تا پانزدهم شهريور ماه هر 
س��ال متناسب با ش��رايط توليد، نوع محصول و وضعيت بازار، قيمت تضميني 
سال آينده محصوالت کشاورزي و دامي که قابل معامله در بورس کاال مي باشد 

را براي تصويب به هيات وزيران پيشنهاد نمايد.
تبصره1: وزارت جهاد کش��اورزي مکلف اس��ت با همکاري بورس کاال تا پايان 
ارديبهش��ت ماه هر س��ال نسبت به تهيه فهرس��ت محصوالت کشاورزي قابل 

معامله در بورس کاال اقدام نمايد.

آيین نامه اجرايي ماده )33( قانون افزايش بهره وري 
بخش کشاورزي و منابع طبیعي
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تبصره2: مرجع تعيين کيفيت و درجه بندي محصوالت موضوع اين آيين نامه، 
بورس کاال با همکاري وزارت جهاد کشاورزي مي باشد.

تبصره3: اعمال سياست خريد تضميني براي آن دسته از کاالهاي کشاورزي 
که مشمول فهرست کاالهاي قيمت تضميني مي شوند، ممنوع است.

تبصره4: آن دس��ته از کاالهاي مش��مول خريد قيمت تضميني که توس��ط 
وزارت صنعت، معدن و تجارت مشمول خريد تضميني مي شود، از شمول اين 

تصويب نامه خارج است.
ماده3: معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور مکلف است بنا به 
پيش��نهاد وزارت جهاد کشاورزي، ميزان مابه التفاوت قيمت تضميني با قيمت 
تابلوي بورس به تفکيک محصوالت منتخب را در بودجه س��نواتي پيش بيني 

نمايد.
ماده4: عرضه محصوالت کشاورزي در بورس کاال منوط به ارايه تاييديه سازمان 
جهاد کشاورزي استان براي توليدکنندگان حقيقي کشاورزي و مصوبه مجمع 
عموم��ي مربوط ب��ه تفکيک نوع محصول و نيز مجوز وزارت جهاد کش��اورزي 

)سازمان جهاد کشاورزي استان( براي تشکل هاي بخش کشاورزي است.
ماده5: وزارت جهاد کش��اورزي موظف اس��ت پس از دريافت فهرست قطعي 
معام��الت از بورس کاال ظرف دو هفته نس��بت به پرداخت مابه التفاوت قيمت 

تابلو بورس و قيمت تضميني اعالم شده از سوي هيات وزيران اقدام نمايد.
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دستورالعمل نگهداري و امحاء اسناد در بازار سرمايه
 در حوزه مبارزه با پولشويي

)مصوب 1390/07/19 شوراي عالي مبارزه با پولشويي(

به منظور مبارزه با پولش��ويي و جلوگيري از تامين مالي تروريسم و نيز فراهم  
آوردن تمهيدات الزم براي اجراي بند )د( از ماده 7 قانون مبارزه با پولش��ويي 
)مصوب دوم بهمن ماه 1386 مجلس شوراي اسالمي( و فصل ششم آيين نامه 
اجراي��ي قانون مبارزه با پولش��ويي موضوع تصويب نامه ش��ماره 181434/ت 
43182 ک م��ورخ 1388/09/14 وزيران عضو کارگروه تصويب آيين نامه هاي 
مربوط به قانون مبارزه با پولش��ويي، »دستورالعمل نگهداري و امحاء اسناد در 

بازار سرمايه در حوزه مبارزه با پولشويي« به شرح زير ابالغ مي شود:

م�اده1: عالوه بر تعاريف مندرج در ماده )1( قانون بازار اوراق بهادار جمهوري 
اس��المي ايران مصوب آذرماه 1384 مجلس ش��وراي اس��المي، اصطالحات و 

عبارات ديگر به کار رفته در اين دستورالعمل به شرح زير تعريف مي شوند:
1-1- قانون: قانون مبارزه با پولشويي مصوب 1386/11/02

2-1- آيين نام�ه: آيين نام��ه اجراي��ي قان��ون مب��ارزه با پولش��ويي مصوب 
1388/09/14 و اصالحات بعدي آن

3-1- سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار
4-1- اش�خاص تحت نظارت: بورس ها، بازارهاي خ��ارج از بورس،کانون ها، 
ش��رکت  س��پرده گذاري مرکزي و تس��ويه وجوه اوراق بهادار و نهادهاي مالي 
موضوع قانون بازار اوراق بهادار که مجوز تاس��يس يا فعاليت خود را از شوراي 

دستورالعمل نگهداري و امحاء اسناد در بازار سرمايه
 در حوزه مبارزه با پولشويي
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عالي بورس و اوراق بهادار يا س��ازمان دريافت نموده و تحت نظارت س��ازمان 
فعاليت مي کنند. 

تبصره: ناش��ران اوراق بهادار در ارايه هرگونه خدم��ات مربوط به اوراق بهادار 
براي مشتريان جزو اشخاص تحت نظارت محسوب مي شوند.

5-1- مش�تري: ش��خصي که براي دريافت خدمات موضوع فعاليت يکي از 
اشخاص تحت نظارت، به وي مراجعه مي نمايد.

6-1- شناس�ايي مشتري: ش��ناخت و تاييد هويت مش��تري با استفاده از 
منابع اطالعاتي، مس��تندات و داده هاي مس��تقل، معتبر و قابل اتکا بر اس��اس 

دستورالعمل شناسايي مشتريان در بازار سرمايه.
7-1- واحد اطالعات مالي: واحدي ملي، متمرکز و مس��تقل که مسئوليت 
درياف��ت، تجزي��ه و تحليل و ارجاع گزارش هاي معامالت مش��کوک به مراجع 

ذي ربط را به عهده دارد )به شرح مذکور در ماده 38 آيين نامه(.
8-1- واحد مبارزه با پولش�ويي سازمان: واحدي است مستقر در سازمان 
که به عنوان متولي مبارزه با پولشويي، عهده دار تکاليف مقرر در مواد 18 و 19 

آيين نامه مي باشد. 
ماده 2: اش��خاص تحت نظارت بايد اس��ناد و س��وابق ارايه خدمات و عمليات 
مربوط به اوراق بهادار و کاال و نيز مدارک مربوط به س��وابق شناسايي مشتري 
را نگهداري کنند. اس��ناد و س��وابق موضوع اين ماده و نحوه و مدت نگهداري 

آن ها به شرح زير است: 
الف: مستنداتي که در زمان شناسايي مشتري به هنگام ارايه خدمات و عمليات 
مرب��وط به اوراق بهادار و کاال دريافت مي ش��ود حداقل به مدت پنج س��ال به 

صورت فيزيکي و براي هميشه به صورت الکترونيکي؛
ب: اطالعات مربوط به معامالت اوراق بهادار و کاال از جمله نوع، تاريخ، مکان، 

زمان و مبلغ معامله براي هميشه به صورت الکترونيکي؛
ج: سوابق و اسناد مربوط به تسويه معامالت اوراق بهادار و کاال از جمله سوابق 
و اس��ناد دريافت، پرداخت و نقل و انتقال وجوه حداقل به مدت پنج س��ال به 

صورت فيزيکي و براي هميشه به صورت الکترونيکي؛
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د: مستندات مربوط به قراردادهاي ارايه خدمات از جمله درخواست هاي خريد 
و فروش اوراق بهادار و کاال و اسناد مالکيت سهام حداقل به مدت پنج سال به 

صورت فيزيکي و براي هميشه به صورت الکترونيکي؛
ه�: مستندات و سوابق گزارش  معامالت مشکوک به مدت پنج سال به صورت 

فيزيکي و براي هميشه به صورت الکترونيکي؛
و: س��وابق مکاتبات مربوط به مبارزه با پولش��ويي حداقل به مدت پنج سال به 

صورت فيزيکي و براي هميشه به صورت الکترونيکي؛
ز: مستندات و سوابق خريد و فروش اشخاص در سيستم شرکت سپرده گذاري 
مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه حداقل به مدت پنج سال به صورت فيزيکي 

و براي هميشه به صورت الکترونيکي؛
ح: مستندات و سوابق اسناد مربوط به حساب هر فرد داخل کارگزاري حداقل 

به مدت پنج سال به صورت فيزيکي و براي هميشه به صورت الکترونيکي.
تبصره1: مديران تس��ويه اش��خاص تحت نظارت درصورت انحالل شرکت نيز 

موظف به نگهداري اسناد تا پنج سال پس از رويداد مالي هستند.
تبصره2: اين ماده ناقض ساير مقرراتي که نگهداري اسناد را بيش از مدت ياد 

شده الزامي ساخته است، نيست.
ماده3: اش��خاص تحت نظارت موظفند با اتخاذ تدابير و تمهيدات مقتضي به 
گونه اي عمل نمايند که ضمن حفظ امنيت و کيفيت اسناد، امکان دسترسي به 

عين آن اسناد در مواقع مورد نياز به سهولت فراهم شود.
ماده4: اشخاص تحت نظارت موظفند اطالعات و اسناد مربوط به ارکان معامله 
از جمله نوع، تاريخ، زمان، مکان و شرايط معامله را طبق ضوابطي که سازمان 
تعيين مي نمايد به گونه اي ثبت و نگهداري کنند که امکان بازسازي و رديابي 

معامله وجود داشته باشد.
ماده5: در صورت درخواس��ت اسناد و سوابق از سوي واحد مبارزه با پولشويي 
س��ازمان يا واحد اطالعات مالي، اش��خاص تحت نظارت بايد حداکثر ظرف دو 
روز کاري نسخه الکترونيکي اطالعات را ارايه دهند و اصل اسناد و سوابق را در 

صورت درخواست حداکثر ظرف يک ماه ارايه نمايند.

دستورالعمل نگهداري و امحاء اسناد در بازار سرمايه
 در حوزه مبارزه با پولشويي
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ماده6: اش��خاص تحت نظارت بايد مطمئن ش��وند که تمامي سوابق نگهداري 
ش��ده مشتريان به روز باشد. بدين منظور اشخاص تحت نظارت بايد به صورت 
دوره هاي شش ماهه، موردي يا اتفاقي سوابق مشتريان موجود را بازبيني نمايند.

ماده7: اش��خاص تحت نظارت ملزم به تهيه نس��خه پش��تيبان از کليه اسناد 
الکترونيکي و نگهداري آن در مکان ديگر )غير از شرکت( مي باشند، به گونه اي 
که در صورت هرگونه آس��يب، خدش��ه و اختالل براي يک نسخه، نسخه ديگر 

مصون بماند.
ماده8: در صورتي که به دليل بررس��ي و رس��يدگي ب��ه معامالت و عمليات 
مشکوک يا پرونده هاي مطروحه در خصوص پولشويي نياز به نگهداري اطالعات 
و مس��تندات بيش از مهلت هاي مقرر موضوع اين دستورالعمل باشد، اشخاص 
تحت نظارت حس��ب دس��تور واحد اطالع��ات مالي بايد نس��بت به نگهداري 

اطالعات تا ختم رسيدگي و تعيين تکليف نهايي اقدام نمايند.
ماده9: امحاء اس��ناد و س��وابق پس از س��پري ش��دن مدت هاي مقرر در اين 
دس��تورالعمل بالمانع است. امحاء اسناد و سوابق بايد به گونه اي صورت پذيرد 

که استفاده از خالصه اطالعات اسناد مذکور پس از امحاء امکان پذير باشد. 
م�اده10: واحد مبارزه با پولش��ويي س��ازمان در بازرس��ي هاي معمول خود بر 
اجراي اين دستورالعمل نظارت مي کند و اشخاص تحت نظارت موظفند کليه 
اطالعات مورد درخواست سازمان را به منظور نظارت بر اجراي مقررات مبارزه 
با پولشويي در اسرع وقت و از طرقي که تعيين مي شود، در اختيار واحد مزبور 

قرار دهند.
اين دستورالعمل در 10 ماده و 3 تبصره در دهمين جلسه شوراي عالي مبارزه با 
پولشويي مورخ 1390/07/19 به تصويب رسيد و از تاريخ ابالغ الزم االجراست.
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دستورالعمل رعايت مقررات مبارزه با پولشويي
 در خدمات الکترونيک بازار سرمايه

)مصوب 1390/07/19 شوراي عالي مبارزه با پولشويي(

به منظور مبارزه با پولش��ويي و جلوگيري از تامين مالي تروريسم و نيز فراهم  
آوردن تمهي��دات الزم براي اجراي فصل دوم آيين نام��ه اجرايي قانون مبارزه 
با پولش��ويي موض��وع تصويب نام��ه ش��ماره 181434/ت 43182 ک مورخ 
1388/09/14 وزي��ران عضو کارگروه تصوي��ب آيين نامه هاي مربوط به قانون 
مبارزه با پولشويي، »دستورالعمل رعايت مقررات مبارزه با پولشويي در خدمات 

الکترونيک بازار سرمايه« به شرح زير ابالغ مي شود:

م�اده1: عالوه بر تعاريف مندرج در ماده 1 قانون ب��ازار اوراق بهادار جمهوري 
اس��المي ايران مصوب آذرماه 1384 مجلس ش��وراي اس��المي، اصطالحات و 

عبارات ديگر به کار رفته در اين دستورالعمل به شرح زير تعريف مي شوند:
1-1- قانون: قانون مبارزه با پولشويي مصوب 1386/11/02.

2-1- آيين نام�ه: آيين نام��ه اجراي��ي قان��ون مب��ارزه با پولش��ويي مصوب 
1388/09/14 و اصالحات بعدي آن.

3-1- سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار.
4-1- شورا: شوراي عالي مبارزه با پولشويي.

5-1- اش�خاص تحت نظارت: بورس ها، بازارهاي خارج از بورس، کانون ها، 
ش��رکت  س��پرده گذاري مرکزي و تس��ويه وجوه اوراق بهادار و نهادهاي مالي 
موضوع قانون بازار اوراق بهادار که مجوز تاس��يس يا فعاليت خود را از شوراي 
عالي بورس و اوراق بهادار يا س��ازمان دريافت نموده و تحت نظارت س��ازمان 

دستورالعمل رعايت مقررات مبارزه با پولشويي
 در خدمات الکترونیک بازار سرمايه
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فعاليت مي کنند. 
تبصره: ناش��ران اوراق بهادار در ارايه هرگونه خدم��ات مربوط به اوراق بهادار 

براي مشتريان جز اشخاص تحت نظارت محسوب مي شوند.
6-1- موسس�ه اعتب�اري: بانک ها )اع���م از بانک هاي اي�راني و ش��عب و 
نماين�دگي بانک هاي خارجي مستقر در جمه�وري اس�المي ايران(، موس�سات 
اع�ت�باري غير بان�کي، تع�اون�ي هاي اعت�بار و صن�دوق هاي قرض الحسنه که با 

مجوز بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران فعاليت دارند.
7-1- واحد اطالعات مالي: واحدي ملي، متمرکز و مس��تقل که مسئوليت 
درياف��ت، تجزيه و تحليل و ارجاع گزارش هاي معامالت م�ش��کوک به مراجع 

ذي ربط را به عهده دارد )به شرح م�ذکور در م�اده 38 آيي�ن نامه(.
8-1- واحد مبارزه با پولش�ويي سازمان: واحدي است مستقر در سازمان 
که به عنوان متولي مبارزه با پولشويي، عهده دار تکاليف مقرر در مواد 18 و 19 

آيين نامه مي باشد.
9-1- مش�تري: ش��خصي که براي دريافت خدمات موضوع فعاليت يکي از 

اشخاص تحت نظارت، به وي مراجعه مي نمايد.
10-1- شناس�ايي مشتري: شناخت و تاييد هويت مش��تري با است�فاده از 
منابع اط�العاتي، مس��تندات و داده ه�اي مس��ت�قل، م�عت�ب�ر و ق�اب�ل ات�کا 
ش�ناس��اي�ي م�ش��ت�ري ب�ه دو گ�روه از اق�دام�ات شامل»ش�ناسايي اوليه« و 

»شناسايي کامل« تقسيم مي شود:
1-10-1- شناسايي اوليه: تطبيق و ثبت مشخصات اظهار شده توسط مشتري 
با مدارک شناس��ايي و در صورت اقدام توس��ط نماينده يا وکيل، عالوه بر ثبت 

مشخصات وکيل يا نماينده، ثبت مشخصات اصيل.
2-10-1- شناسايي کامل: شناسايي دقيق مشتري به هنگام ارايه خدمات پايه 

به شرح مذکور در دستورالعمل شناسايي مشتريان در بازار سرمايه.
11-1- اب�زار شناس�ايي: عبارت اس��ت از شناس��ه اي اطالعات��ي به  صورت 
الکترونيکي، فيزيکي يا ترکيبي از هر دو که با استفاده از آن مشتري مي تواند 

نسبت به اخذ خدمات الکترونيکي از درگاه هاي غيرحضوري اقدام نمايد.
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12-1- ابزار پذيرش: عبارت اس��ت از دستگاه فيزيکي يا سامانه الکترونيکي 
که مي توان با استفاده از يک يا چند نوع ابزار شناسايي نسبت به انجام عمليات 

و اخذ خدمات اقدام نمود. از قبيل درگاه هاي اينترنتي و نظاير آن. 
13-1- مراجعه حضوري: عبارت اس��ت از مراجعه ارباب رجوع به اش��خاص 

تحت نظارت و مراوده با نيروي انساني براي اخذ خدمات.
14-1- مراجعه غير حضوري: عبارت اس��ت از مراجعه ارباب رجوع به انواع 
ابزاره��اي پذيرش و اخذ خدمات به واس��طه ابزار شناس��ايي و بدون مراوده با 

نيروي انساني اشخاص تحت نظارت.
15-1- خدم�ات الکترونيکي: امکاني اس��ت که ط��ي آن ارايه خدمات به 
مش��تري از طريق زيرس��اخت هاي الکترونيکي به صورت مراجعه غيرحضوري 

انجام مي شود.
ماده2: صدور هرگونه ابزار شناسايي بايد پس از شناسايي کامل مشتري و ثبت 

تطبيقي مشخصات هويتي با مشخصات ابزار شناسايي صورت پذيرد.
ماده3: به منظور دريافت ابزارهاي شناسايي، حضور مشتري و شناسايي اوليه 

وي ضرورت دارد.
ماده4: در صورت دريافت ابزار شناس��ايي توس��ط نماينده مشتري الزم است 
ش��خص نماينده، مورد شناس��ايي کامل قرار گيرد در صورتي که نماينده قبال 

شناسايي کامل ش�ده باش�د شناسايي اوليه وي کف�ايت مي کند.
تبصره: نمايندگي قراردادي تنها با ارايه وکالت نامه رسمي معتبر خواهد بود.

ماده5: تطبيق هويت مشتري با اقالم اطالعاتي شناسايي مشتري در مراجعات 
غيرحضوري از طريق ابزارهاي شناسايي صورت مي پذيرد.

ماده6: شناس��ايي مش��تري به صورت الکترونيکي و با استفاده از گواهي هاي 
امضاي ديجيتال و يا ساير ابزارهاي شناسايي مورد تاييد سازمان براي شناسايي 

اوليه و يا ارسال اسناد و مدارک الزم براي شناسايي کامل بالمانع است.
ماده 7: مس��ئوليت اس��تفاده و حفاظت از ابزارهاي شناس��ايي صرفا به عهده 
مش��تري است و بايد تعهد دهد که هيچ شخصي غير از وي، از ابزار شناسايي 
اس��تفاده نخواهد ک��رد و در صورت بروز تخلف عالوه ب��ر توقف ارايه خدمات، 

دستورالعمل رعايت مقررات مبارزه با پولشويي
 در خدمات الکترونیک بازار سرمايه
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مطابق قوانين و مقررات با وي برخورد خواهد شد. 
ماده 8: به منظور حصول اطمينان از اينکه مشتري خود از خدمات الکترونيکي 
ارايه ش��ده استفاده مي نمايد، اشخاص تحت نظارت بايد رويه هاي قابل اتکايي 
را براي شناس��ايي مش��تري در معامالت الکترونيکي اتخاذ نموده و در صورت 
مش��اهده هرگونه موارد مشکوک بايد ضمن گزارش موضوع به واحد مبارزه با 
پولشويي سازمان نسبت به شناس��ايي و احراز هويت حضورِي مجدِد مشتري 
اق��دام نمايند. در چنين مواقعي الزم اس��ت موضوع از طري��ق واحد مبارزه با 
پولشويي سازمان به عنوان معامله مشکوک به پولشويي به واحد اطالعات مالي 

گزارش شود.
ماده 9: واريز وجوه در خدمات الکترونيکي، منحصرا از طريق حس��اب معرفي 

شده مشتري نزد يکي از موسسات اعتباري امکان پذير است.
ماده10: س��امانه الکترونيکي مورد استفاده براي انجام معامالت و ارايه خدمات 
الکترونيکي، بايد امکان ثبت، نگهداري و تهيه گزارش از سابقه تمامي عمليات 

مشتريان را داشته باشد و آن را در اختيار سازمان قرار دهد.
ماده11: الزم اس��ت اس��ناد و اطالعات تراکنش ه��اي الکترونيکي برابر ضوابط 
مذکور در »دس��تورالعمل نگهداري و امحاء اس��ناد در بازار س��رمايه در حوزه 
مبارزه با پولش��ويي« مصوب ش��ورا نگهداري ش��ود و تخ�لف از آن مش�مول 

مجازات هاي مقرر در قانون مي باشد.
اين دستورالعمل در 11 ماده و 2 تبصره در دهمين جلسه شوراي عالي مبارزه با 
پولشويي مورخ 1390/07/19 به تصويب رسيد و از تاريخ ابالغ، الزم االجراست.
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دستورالعمل گزارش عمليات و معامالت مشکوک
در بازار سرمايه

)مصوب 1390/07/19 شوراي عالي مبارزه با پولشويي(

به منظور مبارزه با پولش��ويي و جلوگيري از تامين مالي تروريسم و نيز فراهم  
آوردن تمهي��دات الزم براي اجراي بند ج از ماده 7 قانون مبارزه با پولش��ويي 
)مصوب 1386/11/02مجلس ش��وراي اسالمي( و فصل دوم آيين نامه اجرايي 
قانون مبارزه با پولش��ويي موضوع تصويب نامه ش��ماره 181434/ت 43182 
ک مورخ 1388/09/14 وزيران عضو کارگروه تصويب آيين نامه هاي مربوط به 
قانون مبارزه با پولش��ويي، »دستورالعمل گزارش عمليات و معامالت مشکوک 

در بازار سرمايه« به شرح زير ابالغ مي شود:

م�اده1: عالوه بر تعاريف مندرج در ماده 1 قان��ون بازار اوراق بهادار جمهوري 
اس��المي ايران مصوب آذرماه 1384 مجلس ش��وراي اس��المي، اصطالحات و 

عبارات ديگر به کار رفته در اين دستورالعمل به شرح زير تعريف مي شوند:
1-1- قانون: قانون مبارزه با پولشويي مصوب 1386/11/02.

2-1- آيين نامه: آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي مصوب 1388/09/14 
و اصالحات بعدي آن.

3-1- سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار.
4-1- واحد اطالعات مالي: واحدي ملي، متمرکز و مس��تقل که مسئوليت 
درياف��ت، تجزي��ه و تحليل و ارجاع گزارش هاي معامالت مش��کوک به مراجع 

ذي ربط را به عهده دارد )به شرح مذکور در ماده 38 آيين نامه(.
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5-1- واحد مبارزه با پولش�ويي سازمان: واحدي است مستقر در سازمان 
که به عنوان متولي مبارزه با پولشويي، عهده دار تکاليف مقرر در مواد 18 و 19 

آيين نامه مي باشد.
6-1- اش�خاص تحت نظارت: بورس ه��ا، بازارهاي خارج از بورس، کانون ها، 
ش��رکت  س��پرده گذاري مرکزي و تس��ويه وجوه اوراق بهادار و نهادهاي مالي 
موضوع قانون بازار اوراق بهادار که مجوز تاس��يس يا فعاليت خود را از شوراي 
عالي بورس و اوراق بهادار يا س��ازمان دريافت نموده و تحت نظارت س��ازمان 

فعاليت مي کنند. 
تبصره: ناش��ران اوراق بهادار در ارايه هرگونه خدم��ات مربوط به اوراق بهادار 

براي مشتريان جز اشخاص تحت نظارت محسوب مي شوند.
7-1- مش�تري: ش��خصي که براي دريافت خدمات موضوع فعاليت يکي از 

اشخاص تحت نظارت، به وي مراجعه مي نمايد.
8-1- کد معامالتي: شناسه منحصر به فردي است که هر شخص براي ثبت 
مالکيت اوراق به��ادار يا معامله ابزارهاي مالي يا کاالهاي مورد معامله در بازار 

سرمايه بايد اخذ نمايد.
9-1- معامالت و عمليات مش�کوك: معامالت و عملياتي که اش��خاص با 
در دس��ت داشتن اطالعات و يا قراين و شواهد منطقي ظن پيدا کنند که اين 
عمليات و معامالت به منظور پولشويي و يا تامين مالي تروريسم انجام مي شود.

تبصره: قراين و ش��واهد منطقي عبارت از ش��رايط و مقتضياتي است که يک 
انس��ان متعارف را در مورد منش��ا مال، سرمايه گذاري، س��پرده گذاري يا ساير 

عمليات يک شخص )حقيقي، حقوقي( به شک و ترديد مي اندازد. 
10-1- س�امانه جمع آوري معامالت مش�کوك: سامانه اي است مستقر در 
واحد اطالعات مالي که به منظور جمع آوري گزارش هاي معامالت مش��کوک 
به پولش��ويي و تامين مالي تروريسم و اطالعات مربوط به آن ها از سازمان هاي 

مشمول قانون، طراحي و راه اندازي شده است.
11-1- پرون�ده اطالعات مش�تري: اطالعات در مورد مش��تري که هنگام 
شناس��ايي و در حين فعاليت وي توسط اش��خاص تحت نظارت جمع آوري يا 
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تکميل مي شود.
ماده 2: تمامي کارکنان ش��اغل در اش��خاص تحت نظارت موظفند درصورت 
مشاهده معامالت و عمليات مشکوک به استناد ماده 25 آيين نامه بدون اطالع 
مش��تري در اس��رع وقت مراتب را به مس��ئول مبارزه با پولشويي در اشخاص 
تحت نظارت به نحو مقتضي منعکس نمايند. مس��ئول مورد نظر موظف است 
در همان روز کاري مراتب را از طريقي که واحد مبارزه با پولش��ويي س��ازمان 
تعيين مي نمايد، به آن واحد انعکاس دهد. واحد مبارزه با پولش��ويي س��ازمان 
نيز موظف اس��ت نس��بت به ارس��ال کليه گزارش هاي واصله از طريق سامانه 
جمع آوري معامالت مش��کوک حداکثر ظرف يک روز کاري به واحد اطالعات 

مالي اقدام نمايد.
تبصره1: در صورتي که اشخاص تحت نظارت فاقد مسئول مبارزه با پولشويي 

باشند، مدير آن واحد مسئوليت اجراي اين ماده را به عهده دارد.
تبص�ره2: فهرس��ت معيارهاي معامالت و عمليات مش��کوک توس��ط واحد 
اطالعات مالي تهيه و به روز مي ش��ود. واحد مبارزه با پولشويي سازمان موظف 
اس��ت نسبت به اطالع رساني مناسب درخصوص آخرين نسخه اين معيارها به 

اشخاص تحت نظارت اقدام نمايد.
تبصره3: تشخيص متصديان اجرايي در اشخاص تحت نظارت مبني بر انجام 
عمليات و معامالت مش��کوک، در درجه نخست اهميت قرار دارد و معيارهاي 

ارايه شده صرفا بخشي از اين معيارها را در بر مي گيرد.
ماده3: ارسال گزارش معامالت و عمليات مشکوک و نيز ساير گزارش هايي که 
اشخاص تحت نظارت موظف به ارسال آن به واحد مبارزه با پولشويي سازمان 
هس��تند، بيانگر هيچ گونه اتهامي به افراد نبوده و اعالم آن به مراجع مذکور، 
افش��اي اسرار شخصي محسوب نمي گردد و در نتيجه هيچ اتهامي از اين بابت 

متوجه گزارش دهندگان نخواهد بود.
ماده4: اش��خاص تحت نظارت باي��د در چارچوب مق��ررات مربوط رويه هاي 
قابل اتکايي را جهت اقدامات مرتبط با کش��ف عمليات و معامالت مش��کوک 
و گزارش دهي آن توس��ط کارکنان خ��ود تدوين و پس از تاييد واحد مبارزه با 
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پولشويي سازمان طي بخشنامه اي به کليه کارکنان ابالغ نمايند. 
تبصره: اطمينان از حس��ن اجراي رويه هاي کشف موارد مشکوک و همچنين 
بررس��ي، ارزيابي و در صورت نياز بازبيني فرايندهاي شناسايي و کشف موارد 

مشکوک به عهده واحد مبارزه با پولشويي سازمان مي باشد. 
ماده5: افش��اي مفاد گزارش معامالت و عمليات مشکوک به پولشويي، تحت 
هر عنوان به غير از مراجع ذي صالح ممنوع است و با متخلفان برابر قانون رفتار 

خواهد شد.
ماده6: آن دسته از کارکنان اشخاص تحت نظارت که تکاليف قانوني رسما به 
آن ها ابالغ شده است در خصوص وظايف موضوع مقررات مبارزه با پولشويي از 

لحاظ اداري شخصا مسئول مي باشند.
ماده7: مس��ئولين مبارزه با پولشويي در اشخاص تحت نظارت موظف هستند 
عالوه بر ارس��ال گزارش معامالت و عمليات مش��کوک )گزارش هاي معمول(، 
با اس��تفاده از روش هايي مانند تطبيق اطالعات با يکديگر نس��بت به کش��ف 
معامالت و عمليات مش��کوک اق��دام و مراتب را به واحد مبارزه با پولش��ويي 

سازمان گزارش نمايند.
ماده8: در صورت ظن به عمليات پولشويي ارايه گزارش به ساير مراجع، رافع 
مسئوليت گزارش دهي معامالت و عمليات مشکوک به واحد مبارزه با پولشويي 

سازمان نمي باشد. 
ماده9: واحد مبارزه با پولش��ويي سازمان موظف اس��ت عالوه بر گزارش هاي 
موضوع ماده 2 با به کارگيري ابزارهاي سيس��تمي نسبت به کشف معامالت و 
عمليات مشکوک از طريق پردازش اطالعات موجود اقدام نمايد و مراتب را به 

اطالع واحد اطالعات مالي برساند.
ماده10: چنانچه در گزارشي غير از گزارش معامالت و عمليات مشکوک، ظن 
به پولش��ويي نيز موجود باشد، الزم است عالوه بر ارايه گزارش مذکور؛  گزارش 

معامالت مشکوک نيز تهيه و به واحد مبارزه با پولشويي سازمان ارسال شود.
ماده11: مسئول واحد مبارزه با پولشويي که توسط اشخاص تحت نظارت رسما 
به سازمان معرفي شده است در خصوص معامالت و عمليات مشکوک وظايف و 



131

مسئوليت هايي بر عهده دارد که شامل موارد زير مي باشد:
الف: آموزش کارکنان اشخاص تحت نظارت

ب : اطمينان از حسن اجراي رويه هاي کشف موارد مشکوک 
ج: نظارت بر استقرار سيستم هاي کنترل داخلي و اجراي صحيح آن

د: بررسي، ارزيابي و در صورت نياز بازبيني فرايندهاي شناسايي و اطمينان از 
قابل اتکا بودن اين فرآيندها

ه : ارجاع معامالت و عمليات مشکوک به واحد مبارزه با پولشويي سازمان
و: ارايه پيشنهاد به واحد مبارزه با پولشويي سازمان.

م�اده12: به منظور اجراي صحيح مفاد اين دس��تورالعمل، الزم اس��ت واحد 
مبارزه با پولش��ويي سازمان در سطح س��ازمان و واحدهاي مبارزه با پولشويي 
اشخاص تحت نظارت در حوزه مربوطه از اختيارات و دسترسي هاي کافي مانند 
دسترسي به پرونده اطالعاتي مشتريان، سوابق معامالتي و مالي آنان برخوردار 

بوده و در بررسي، اظهار نظر و ارسال گزارش استقالل داشته باشند.
ماده13: مس��ئولين مبارزه با پولشويي موظف هستند پس از دريافت شناسه 
کاربري سامانه جمع  آوري گزارش معامالت مشکوک، نسبت به حفاظت از آن 
دقت الزم را داشته باشند. بديهي است با توجه به محرمانه بودن اطالعات اين 
س��امانه،  در صورت افشا و هرگونه اس��تفاده غير مجاز با متخلفين برابر قانون 

رفتار مي شود.
ماده14: مس��ئولين مبارزه با پولشويي موظف هستند با بررسي روزانه سامانه 
جمع آوري گزارش معامالت مش��کوک، نسبت به پاس��خگويي به استعالمات 
مندرج در آن در همان روز کاري اقدام و اطالعات مورد نياز را در قالب تعيين 

شده و از طريق سامانه مذکور ارسال نمايند. 
ماده15: اش��خاص تحت نظارت موظف هس��تند در اجراي اين دستورالعمل 
ب��راي کليه کارکنان ذي ربط،  آموزش ه��اي عمومي و براي کارکنان حوزه هاي 
تخصص��ي نيز آموزش هاي تخصصي مربوط را طراحي کرده، به اجرا در آورند. 
الزم اس��ت حضور کارکنان در دوره هاي مذکور در سوابق آموزشي آنان ثبت و 

نگهداري شود.
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ماده16: اين دستورالعمل براي تمامي شعب و نمايندگي اشخاص تحت نظارت 
الزم االجرا مي باش��د. بديهي است اش��خاص تحت نظارت واقع در مناطق آزاد 
تجاري � صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي نيز از گستره شمول اين دستورالعمل 

خارج نمي باشند.
اين دستورالعمل در 16 ماده و 6 تبصره در دهمين جلسه شوراي عالي مبارزه 

با پولشويي مورخ 1390/07/19 به تصويب رسيد.
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دستورالعمل نحوه مراقبت از اشخاص مظنون
 در بازار سرمايه

)مصوب 1390/07/19 شوراي عالي مبارزه با پولشويي(

به منظور مبارزه با پولش��ويي و جلوگيري از تامين مالي تروريسم و نيز فراهم  
آوردن تمهيدات الزم براي اجراي ماده 10 از فصل دوم آيين نامه اجرايي قانون 
مبارزه با پولشويي موضوع تصويب نامه شماره 181434/ت 43182 ک مورخ 
1388/09/14 وزي��ران عضو کارگروه تصوي��ب آيين نامه هاي مربوط به قانون 
مبارزه با پولش��ويي، »دس��تورالعمل نحوه مراقبت از اشخاص مظنون در بازار 

سرمايه« به شرح زير ابالغ مي شود:

م�اده1: عالوه بر تعاريف مندرج در ماده 1 قان��ون بازار اوراق بهادار جمهوري 
اس��المي ايران مصوب آذرماه 1384 مجلس ش��وراي اس��المي، اصطالحات و 

عبارات ديگر به کار رفته در اين دستورالعمل به شرح زير تعريف مي شوند:
1-1- قانون: قانون مبارزه با پولشويي مصوب 1386/11/02.

2-1- آيين نام�ه: آيين نام��ه اجراي��ي قان��ون مب��ارزه با پولش��ويي مصوب 
1388/09/14 و اصالحات بعدي آن.

3-1- دبيرخانه: دبيرخانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي.
4-1- سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار.

5-1- اش�خاص تحت نظارت: بورس ها، بازاره��اي خارج از بورس،کانون ها، 
ش��رکت  س��پرده گذاري مرکزي و تس��ويه وجوه اوراق بهادار و نهادهاي مالي 
موضوع قانون بازار اوراق بهادار که مجوز تاس��يس يا فعاليت خود را از شوراي 
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عالي بورس و اوراق بهادار يا س��ازمان دريافت نموده و تحت نظارت س��ازمان 
فعاليت مي کنند. 

تبصره: ناش��ران اوراق بهادار در ارايه هرگونه خدم��ات مربوط به اوراق بهادار 
براي مشتريان جز اشخاص تحت نظارت محسوب مي شوند.

6-1- مش�تري: ش��خصي که براي دريافت خدمات موضوع فعاليت يکي از 
اشخاص تحت نظارت، به وي مراجعه مي نمايد.

7-1- خدمات پايه: خدماتي که طبق مقررات، پيش نياز و الزمه ارايه س��اير 
خدمات در بازار س��رمايه مي باشد و ارايه آن به مشتري موجب مي شود تا وي 
بتواند براي اخذ خدمات مکرر و متمادي به بازار سرمايه مراجعه کند. اخذ کد 

معامالتي خدمت پايه در بازار سرمايه محسوب مي شود.
8-1- ک�د معامالتي: کد معامالتي شناس��ه منحصر به فردي اس��ت که هر 
شخص براي ثبت مالکيت اوراق بهادار يا معامله ابزارهاي مالي يا کاالهاي مورد 

معامله در بازار سرمايه بايد اخذ نمايد.
9-1- واحد اطالعات مالي: واحدي ملي، متمرکز و مس��تقل که مسئوليت 
درياف��ت، تجزيه و تحلي��ل وارجاع گزارش هاي معامالت مش��کوک به مراجع 

ذي ربط را به عهده دارد )به شرح مذکور در ماده 38 آيين نامه(.
10-1- واحد مبارزه با پولش�ويي سازمان: واحدي است مستقر در سازمان 
که به عنوان متولي مبارزه با پولشويي، عهده دار تکاليف مقرر در مواد 18 و 19 

آيين نامه مي باشد.
11-1- اشخاص مظنون: کليه اشخاصي که اسامي و مشخصات آن ها به جهت 
ظن به ارتباط با فعاليت هاي پولش��ويي و تامين مالي تروريس��م از سوي واحد 
اطالعات مالي تعيين و از طريق واحد مبارزه با پولش��ويي سازمان به اشخاص 

تحت نظارت اعالم مي شود.
م�اده2: اش��خاص تحت نظارت موظف هس��تند عمليات و معامالت اشخاص 
مظنون را زير نظر داشته، هنگام ارايه خدمات به آنان دقت و نظارت بيشتري 
به عمل آورده، معامالت و عملکرد مالي آنان را به طور مداوم زير نظر داشته و 
بر حسب دستور واحد اطالعات مالي در خصوص آن ها اقدام نمايند و مراتب را 
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از طريق واحد مبارزه با پولش��ويي سازمان فورا به واحد اطالعات مالي گزارش 
دهند. 

ماده3: واحد مبارزه با پولش��ويي سازمان موظف است پس از دريافت اسامي 
و مشخصات اشخاص مظنون از سوي واحد اطالعات مالي ضمن به روزرساني 
فهرست مظنونين در پايگاه هاي اطالعاتي و سامانه هاي سازمان، در اسرع وقت 

فهرست مزبور را در اختيار اشخاص تحت نظارت قرار دهد.
ماده4: مس��ئولين مبارزه با پولشويي در اشخاص تحت نظارت موظف هستند 
بالفاصله پس از دريافت اس��امي و مش��خصات اشخاص مظنون از سوي واحد 
مبارزه با پولشويي سازمان، نسبت به به روزرساني فهرست قبلي اقدام نمايند به 
نحوي که فهرس��ت اشخاص مظنون به همراه آخرين اصالحات آن همواره در 
اختيار مسئولين مبارزه با پولشويي در اشخاص تحت نظارت قرار داشته باشد.

ماده5: مس��ئولين مبارزه با پولشويي در اشخاص تحت نظارت موظف هستند 
اسامي و مشخصات اشخاص مظنون را تنها در اختيار کارکنان ذي ربط خود که 
به ارايه خدمات مي پردازند قرار داده و آموزش الزم را به منظور اجراي صحيح 

اين دستورالعمل به کارکنان ارايه نمايند.
ماده6: اش��خاص تحت نظارت موظف هستند اس��امي و مشخصات اشخاص 
مظنون را محرمانه تلقي نمايند. در صورت افشا و هرگونه استفاده غيرمجاز از 

اطالعات مذکور، با متخلفين برابر قانون رفتار خواهد شد.
ماده7: اشخاص تحت نظارت موظف هستند حسب نظر واحد اطالعات مالي 
عمليات اشخاص مظنون را به نحو مقتضي زير نظر داشته و به واحد مبارزه با 

پولشويي سازمان منعکس نمايند.
ماده8: واحد مبارزه با پولش��ويي سازمان موظف است پس از دريافت گزارش 
از اش��خاص تحت نظارت حداکثر ظرف مدت يک روز کاري مراتب را به واحد 

اطالعات مالي گزارش نمايد.
ماده9: الزم اس��ت نرم افزارها و برنامه ه��اي مربوط به ارايه خدمات به نحوي 
تنظي��م گردد که ارايه کليه خدمات به اش��خاص مظن��ون صرفا در چارچوب 
تعيين شده توسط واحد اطالعات مالي انجام پذيرد. اين نرم افزارها بايد مجهز 

دستورالعمل نحوه مراقبت از اشخاص مظنون
 در بازار سرمايه
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به امکاناتي از قبيل شناسايي و نشان دار کردن اشخاص تحت مراقبت و اعالم 
هشدار بوده و قابليت تهيه و ارسال گزارش هاي مورد نياز واحد اطالعات مالي 
توسط اشخاص تحت نظارت را داشته باشد. مسئوليت نظارت بر حسن اجراي 

اين ماده به عهده واحد مبارزه با پولشويي سازمان است.
ماده10: در مورد کدهاي معامالتي در معرض ريس��ک بيش��تر، اشخاص تحت 
نظارت موظف هس��تند بر اساس رويه اعالمي واحد مبارزه با پولشويي سازمان 
سيس��تمي را ايجاد کنند که کدهاي ياد ش��ده به طور ادواري نيز تحت پايش 

قرار گيرند.
ماده11: واحد مبارزه با پولش��ويي س��ازمان موظف اس��ت هر سه ماه يک بار 
گزارش جامعي از کليه اقداماتي که در اجراي اين دستورالعمل انجام داده است 

به دبيرخانه ارسال نمايد.
اين دستورالعمل در 11 ماده و 1 تبصره در دهمين جلسه شوراي عالي مبارزه 
با پولش��ويي مورخ 1390/07/19 به تصويب رسيد و از تاريخ ابالغ، الزم االجرا 

است.



137

دستورالعمل شناسايي مشتريان در بازار سرمايه
)مصوب 1390/07/19 شوراي عالي مبارزه با پولشويي(

به منظور مبارزه با پولش��ويي و جلوگيري از تامين مالي تروريسم و همچنين 
فراه��م  آوردن تمهي��دات الزم براي اجراي بند الف از م��اده 7 قانون مبارزه با 
پولشويي )مصوب 1386/11/02 مجلس شوراي اسالمي( و فصل دوم آيين نامه 
اجراي��ي قانون مبارزه با پولش��ويي موضوع تصويب نامه ش��ماره 181434/ت 
43182 ک م��ورخ 1388/09/14 وزيران عضو کارگروه تصويب آيين نامه هاي 
مربوط به قانون مبارزه با پولش��ويي، »دستورالعمل شناسايي مشتريان در بازار 

سرمايه« به شرح زير ابالغ مي شود:

م�اده1: عالوه بر تعاريف مندرج در ماده 1 قان��ون بازار اوراق بهادار جمهوري 
اس��المي ايران مصوب آذرماه 1384 مجلس ش��وراي اس��المي، اصطالحات و 

عبارات ديگر به کار رفته در اين دستورالعمل به شرح زير تعريف مي شوند:
1-1- قانون: قانون مبارزه با پولشويي مصوب 1386/11/02

2-1- آيين نام�ه: آيين نام��ه اجراي��ي قان��ون مب��ارزه با پولش��ويي مصوب 
1388/09/14 و اصالحات بعدي آن

3-1- سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار
4-1- شورا: شوراي عالي مبارزه با پولشويي

5-1- دبيرخانه: دبيرخانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي
6-1- واحد اطالعات مالي: واحدي ملي، متمرکز و مس��تقل که مسئوليت 
دريافت، تجزيه و تحليل و ارجاع گزارش معامالت مشکوک به مراجع ذي ربط 

دستورالعمل شناسايي مشتريان در بازار سرمايه

ول
ل ا

ص
ف

وم
 د

صل
ف

رم
چها

ل 
ص

ف
وم

س
ل 

ص
ف



مجموعه قوانین و مقررات بورس کاالي ايران 138

را به عهده دارد )به شرح مذکور در ماده 38 آيين نامه(. 
7-1- واحد مبارزه با پولش�ويي سازمان: واحدي است مستقر در سازمان 
که به عنوان متولي مبارزه با پولشويي، عهده دار تکاليف مقرر در مواد 18 و 19 

آيين نامه مي باشد.
8-1- اش�خاص تحت نظارت: بورس ها، بازارهاي خارج از بورس، کانون ها، 
ش��رکت  س��پرده گذاري مرکزي و تس��ويه وجوه اوراق بهادار و نهادهاي مالي 
موضوع قانون بازار اوراق بهادار که مجوز تاس��يس يا فعاليت خود را از شوراي 
عالي بورس و اوراق بهادار يا س��ازمان دريافت نموده و تحت نظارت س��ازمان 

فعاليت مي کنند. 
تبصره: ناش��ران اوراق بهادار در ارايه هرگونه خدم��ات مربوط به اوراق بهادار 

براي مشتريان جزو اشخاص تحت نظارت محسوب مي شوند.
9-1- خدم�ات پايه: خدماتي که ط�بق مق���ررات، پيش ني�از و الزم�ه ارايه 
ساير خدمات در بازار سرمايه مي باشد و ارايه آن به مشتري موجب مي شود تا 
وي بتواند براي اخذ خدمات مکرر و متمادي به بازار سرمايه مراجعه کند. اخذ 

کد معامالتي، خدمت پايه در بازار سرمايه محسوب مي شود.
10-1- کد معامالتي: شناسه منحصر به فردي است که هر شخص براي ثبت 
مالکي��ت اوراق بهادار، معامله ابزارهاي مالي يا کااله��اي مورد معامله در بازار 

سرمايه بايد اخذ نمايد.
11-1- پرون�ده اطالعات مش�تري: اطالعات در مورد مش��تري که هنگام 
شناس��ايي و در حين فعاليت وي توسط اش��خاص تحت نظارت جمع آوري يا 

تکميل مي شود.
12-1- مشتري: شخ�ص حقيقي يا حق�وقي که براي دريافت خدمات موضوع 

فعاليت يکي از اشخاص تحت نظارت، به وي مراجعه مي نمايد.
13-1-  شناس�ايي مشتري: ش��ناخت و تاييد هويت مشتري با استفاده از 
منابع اطالعاتي، مس��تندات و داده هاي مس��تقل، معتبر و قابل اتکا. شناسايي 
مش��تري به دو گروه از اقدامات ش��امل »شناسايي اوليه« و »شناسايي کامل« 

تقسيم مي شود:
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1-13-1- شناسايي اوليه: تطبيق و ثبت مشخصات اظهار شده توسط مشتري 
با مدارک شناسايي و در صورت اقدام توسط نماينده قانوني يا وکيل، عالوه بر 

ثبت مشخصات وکيل يا نماينده قانوني، ثبت مشخصات اصيل.
2-13-1- شناسايي کامل: شناسايي دقيق مشتري به هنگام ارايه خدمات پايه 

به شرح مذکور در اين دستورالعمل.
14-1- س�اها ) سامانه احراز هويت اشخاص(: سامانه اي مستقر در وزارت 
امور اقتصادي و دارايي است که از طريق ارتباط با پايگاه هاي ذي ربط )از قبيل 
س��ازمان ثبت احوال کشور، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، شرکت پست، 
س��ازمان امور مالياتي( پاسخ به اس��تعالم اشخاص تحت نظارت در مورد احراز 

هويت اشخاص مختلف و نشاني آن ها را تسهيل مي نمايد. 
15-1- موسس�ات اعتب�اري: بانک ه��ا )اعم از بانک هاي ايراني و ش��عب و 
نمايندگي بانک هاي خارجي مس��تقر در جمهوري اس��المي ايران(، موسسات 
اعتباري غيربانکي، تعاوني هاي اعتبار، صندوق هاي قرض الحس��نه که با مجوز 

بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران فعاليت دارند.
ماده2: معامله ابزارهاي مالي و کاال در بازار س��رمايه م�نوط به دارا بودن ک�د 
معامالتي از س���وي مشتري مي باش��د. هر مش��تري بايد تنها داراي يک کد 

معامالتي منحصر به فرد باشد.
ماده3: قبل از ارايه خدمات پايه الزم است نسبت به شناسايي کامل مشتري 

اقدام شود.
ماده4: شناس��ايي مشتري بر حسب نوع خدمات مورد تقاضاي وي به دو نوع 

شناسايي اوليه و شناسايي کامل تقسيم مي شود.
1-4- شناس�ايي اوليه: اش��خاص تحت نظارت موظف هستند هنگام ارايه 
تمامي خدمات به مشتري نسبت به شناسايي اوليه م�شتري به ش�رح مندرج 
در اين دستورالعمل اقدام ن�موده و اطل�اعات آن را در سيستم هاي اطالعاتي و 

پرونده اطالعات مشتري ثبت نمايد.
1-1-4- شناس��ايي اوليه ش��خص حقيقي: اطالعات مورد نياز شامل نام و نام 
خانوادگي، ش��ماره ملي، تاريخ تولد، نام پدر، نش��اني کامل، کدپس��تي محل 
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س��کونت و شماره تلفن مي باشد. اشخاص تحت نظارت موظف هستند پس از 
اخذ اطالعات فوق از مشتري آن ها را با مندرجات اصل کارت ملي وي تطبيق 

نمايند.
تبصره1: در مورد محجورين الزم اس��ت عالوه بر اطالعات ش��خص محجور، 

اطالعات مذکور در خصوص ولي و قيم نامبرده نيز دريافت شود. 
تبص�ره2: در صورت امکان ارتباط بر خط اش��خاص تحت نظ��ارت )به طور 
مستقيم يا غير مس��تقيم( با سازمان ثبت احوال کشور و برخورداري از امکان 
تطبيق مشخصات اظهار شده توسط مشتري با مندرجات شناسنامه عکس دار 
يا گواهينامه رانندگي يا گذرنامه معتبر، انجام شناسايي اوليه مشتري بر اساس 

اين مدارک نيز بالمانع است.
تبص�ره3: در صورت مخدوش بودن يا وجود ابهام در خصوص اصالت مدارک 
شناس��ايي ارايه شده توسط مش��تري، متص�ديان شناسايي اوليه در اش�خاص 
تحت نظارت موظ�ف هس��تند با تحق�يق از س��اير پايگاه ه��اي ذي ربط، اخذ 
مدارک معتبر طبق مقررات اين دس��تورالعمل، و يا استعالم از مراجع ذي ربط، 
نسبت به رفع ابهام و شناسايي مشتري اقدام نمايند. در صورت عدم ابهام، الزم 

است موضوع به واحد مبارزه با پولشويي سازمان گزارش گردد.
تبصره4: در صورت اطمينان از جعلي يا غيرواقعي بودن مشخصات، اشخاص 
تح��ت نظارت موظف هس��تند عالوه بر جلوگيري از ادام��ه خدمات، مراتب را 
بالفاصله در همان روز کاري به واحد مبارزه با پولشويي سازمان گزارش دهند.

2-1-4- شناس��ايي اوليه ش��خص حقوقي: شناس��ايي اوليه ش��خص حقوقي 
براس��اس شناسه ملي و کدپس��تي اقامتگاه قانوني شخص حقوقي )مذکور در 

آيين نامه الزام استفاده از شناسه ملي اشخاص حقوق�ي( ص�ورت  مي گيرد.
تبصره: در صورتي که اطالعات مش��تري در سيس��تم هاي اطالعاتي موجود 
باشد، هنگام شناسايي اوليه تطبيق مشخصات درج شده در سيستم هاي مزبور 

با مدرک شناسايي معتبر کفايت مي نمايد. 
2-4- شناس�ايي کامل: اش��خاص تحت نظارت موظف هستند هنگام ارايه 
خدمات پايه به مشتري عالوه بر شناسايي اوليه، نسبت به شناسايي کامل وي 
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اقدام نمايند. 
1-2-4- شناسايي کامل شخص حقيقي: براي شناسايي کامل شخص حقيقي، 
اشخاص تحت نظارت موظف هستند عالوه بر شناسايي اوليه مشتري، اطالعات 
و مدارک الزم را به منظور شناسايي کامل و تعيين سطح فعاليت مورد انتظار 
وي اخذ و در پرونده اطالعات مش��تري درج نمايند. شناس��ايي کامل شخص 
حقيق��ي از طريق دريافت اطالعات مندرج در کارت ملي و اس��تعالم از پايگاه 
ثبت احوال صورت مي پذيرد. الزم اس��ت برآورد س��طح فعالي��ت مورد انتظار 
مش��تري و س��ابقه پرونده اطالعات وي به نحوي تنظيم شده باشد که امکان 
شناس��ايي و گزارش معامالتي که با س��طح فعاليت تعيين شده مغايرت دارد، 

فراهم باشد.
تبصره1: شناسايي کامل شخص حقيقي معرفي شده از سوي شخص حقوقي 

برابر ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقيقي است.
تبصره2: مدارک و مس��تندات مورد نياز براي تعيين سطح فعاليت مشتريان 

مطابق ضوابط اعالمي از سوي سازمان خواهد بود.
2-2-4- شناسايي کامل شخص حقوقي: هنگام ارايه خدمات پايه به اشخاص 
حقوقي، اشخاص تحت نظارت موظف هستند عالوه بر شناسايي اوليه، اطالعات 
و مدارک الزم به منظور شناس��ايي کامل و تعيين س��طح فعاليت مورد انتظار 
وي را اخذ و در پرونده اطالعات مش��تري درج نمايند. الزم است برآورد سطح 
فعاليت مورد انتظار مشتري و سابقه پرونده اطالعات وي به نحوي تنظيم شده 
باش��د که امکان شناسايي و گزارش معامالتي که با سطح فعاليت تعيين شده 
مغايرت دارد، فراهم گردد. اطالعات و مستندات مورد نياز براي شناسايي کامل 

اشخاص حقوقي به شرح زير است: 
1- نوع، ماهيت، ميزان و سابقه فعاليت شخص حقوقي

2- مشخصات فرد يا افرادي که حق برداشت از حساب شخص حقوقي را دارند 
)شامل نام و نام خانوادگي، شماره ملي، نام پدر، تاريخ تولد، نشاني و کدپستي( 

و سمت آن ها )همراه نمونه امضاي مجاز آن ها(
3- اس��امي، مشخصات، نشاني و کدپستي محل سکونت اعضاي هيات مديره، 
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هيات عامل/ مدير عامل، حسابرس)حسابرس��ان( مس��تقل، بازرس يا بازرسان 
قانوني و سهام داراني )شرکايي( که بيش از 10 درصد سهام )سرمايه( شخص 
حقوقي را در اختيار دارند. )در مورد ساير اشخاص حقوقي از قبيل سازمان هاي 
غير انتفاعي و بنيادها و ... ، مش��خصات، نشاني و کدپستي موسسين يا هيات 

امنا و ارکان مشابه آن ها( 
4- محل اصلي فعاليت، نش��اني و کد پس��تي دفتر مرک��زي) اقامتگاه قانوني(

ش��ماره هاي تلفن و دورنگار آن، اس��امي صاحبان امضاي مجاز و نمونه امضاي 
آن ها و اطالعات مربوط به نحوه رس��ميت داشتن کليه اسناد مالي و مکاتبات 
مرب��وط، مدت و حدود اختيارات هيات مديره و مدير عامل و يا ارکان مش��ابه 

موسسه در مورد حساب ها
5- اخذ تعهد از مديران و صاحبان امضاي مجاز در ش��خص حقوقي مبني بر 
اينکه آخرين مدارک و اطالعات مربوط به ش��خص حقوق��ي را ارايه داده اند و 
تعهد در مورد اينکه هر نوع تغيير در موارد مذکور را بالفاصله به اشخاص تحت 

نظارت اطالع مي دهند.
6- اطالعات حساب هاي بانکي نزد موسسات اعتباري، که براي فعاليت در بازار 

سرمايه معرفي شده است.
7- اطالعات و مستندات مربوط به رتبه بندي شرکت از مراجع ذي ربط 

تبصره: ضوابط مربوط به شناس��ايي مش��تريان خارجي مطابق دستورالعمل 
شناسايي مشتريان خارجي در بازار سرمايه خواهد بود.

ماده5: مستندس��ازي کدپستي مشتري در شناسايي اوليه، از طريق تط�بيق 
کدپستي اعالمي از سوي مشتري با کدپستي روی کارت ملي وي انجام مي شود. 
براي مستندسازي نشاني مشتري الزم است در صورت امکان، کدپستي اعالمي 
از س��وي وي با اطالعات پايگاه کدپس��تي کشور از طريق سامانه ساها تطبيق 

داده شود.
ماده6: اشخاص تحت نظارت بايد اطالعات اخذ شده از مشتري را با مندرجات 

مدارک شناسايي معتبر تطبيق داده و از صحت آن اطمينان حاصل نمايند. 
الف( تنها مدرک شناسايي معتبر براي اشخاص حقيقي کارت ملي است.
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ب( مدارک شناسايي معتبر براي اشخاص حقوقي عبارتند از: 
1. گواهينامه ثبت شرکت 
2. اظهارنامه ثبت شرکت

3. شرکت نامه
4. اساسنامه

5. روزنامه رسمي
تبصره1: در مورد محجورين الزم است عالوه بر مدارک فوق، سند رسمي دال 

بر تاييد سمت ولي و قيم نيز دريافت شود.
تبصره2: در صورت اقدام توسط وکيل يا نماينده قانوني ، الزم است اسناد قانوني 

مثبته نيز دريافت شود.
تبصره3: الزم اس��ت تصوير مصدق مدارک موضوع اين ماده در پرونده اطالعاتي 

مشتري نگهداري شود. 
ماده7: چنانچه مش��تري مدارک شناس��ايي مذکور در مواد فوق را ارايه ننمايد 
اش��خاص تحت نظارت بايد از ارايه خدمت به وي خودداري کرده و مراتب را به 

واحد مبارزه با پولشويي سازمان گزارش نمايند.
ماده8: اش��خاص تحت نظارت موظفند به کليه مش��تريان قبلي اعالم نمايند 
نسبت به تکميل مدارک مورد نياز به منظور شناسايي و تعيين سطح فع�اليت 
اق�دام نمايند. در صورت عدم ارايه مدارک در مهلت س��ه ماه، خدمت تا زمان 

ارايه اسناد و مدارک متوقف مي شود.
ماده9: ارايه خدمات پايه به صورت الکترونيکي و بدون شناسايي کامل مشتري 
و انج��ام هرگونه تراکنش مالي الکترونيکي غير قاب��ل رديابي يا بي نام ممنوع 

است.
ماده10: اشخاص تحت نظارت بايد هنگام ارايه خدمات پايه به مشتري، آن ها 

را متعهد نمايند که:
الف – اطالعات مورد درخواست اشخاص تحت نظارت را که در اين دستورالعمل 
مشخص شده است، ارايه کرده، مقررات مربوط به مبارزه با پولشويي را رعايت 

نمايند.
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ب – اجازه استفاده اشخاص ديگر از خدمات پايه دريافتي را ندهند و در صورت 
اقدام، موضوع را بالفاصله به اش��خاص تحت نظ��ارت اطالع دهند. نمايندگي 
قانوني به ش��رط درج مش��خصات نماينده يا وکيل و شناس��ايي اوليه و ثبت 

مشخصات وي شامل اين بند نمي باشد.
تبصره: تعهدات فوق بايد به طور صريح و دقيق، براي مش��تري بيان شود. در 
صورت عدم پذيرش اين تعهدات از سوي مشتري و يا عدم رعايت آن ها توسط 

وي، الزم است ارايه خدمات به مشتري متوقف شود.
م�اده11: ضوابط شناس��ايي متقاضيان اخذ مجوز تاس��يس، فعاليت نهادهاي 
مالي و تش��کل هاي خودانتظام و اخذ مجوز انتشار اوراق بهادار در بازار سرمايه 
تابع مقررات و بخش��نامه هاي مصوب سازمان مي باشند. در هر صورت ضوابط 

شناسايي مشتريان مندرج در اين دستورالعمل نيز الزم الرعايه است.
ماده12: اش��خاص تح��ت نظارت موظف هس��تند در تمام��ي فرم هاي مورد 
اس��تفاده، محل مناسب براي درج يکي از ش��ماره هاي شناسايي يکتا )حسب 
مورد شماره ملي، شناسه ملي( و کدپستي را براي نشاني ها پيش بيني نمايند و 

اين مشخصات به طور کامل و دقيق دريافت و تطبيق داده شود.
م�اده13: اشخاص تحت نظارت موظف هستند در تمامي نرم افزارها، سامانه ها 
و بانک ه��اي اطالعاتي که عملي��ات مالي در آن ها ثبت مي ش��ود، محل الزم 
براي درج يکي از شماره هاي شناسايي يکتا )حسب مورد شماره ملي، شناسه 
ملي( و کدپستي را براي نشاني ها پيش بيني نموده و امکان جستجو بر اساس 

شماره هاي مذکور در نرم افزارها را فراهم نمايند.
ماده14: در صورتي که اش��خاص تحت نظارت مشخصات درج شده اشخاص 
ثبت شده در سيستم هاي اطالعاتي خود را درگذشته، با پايگاه هاي ذي ربط )از 
طريق ارتباط مس��تقيم با پايگاه هاي ذي ربط و يا از طريق ارتباط غيرمستقيم 
به واسطه س��اها( تطبيق نداده باشند، الزم است مشخصات مذکور را حداکثر 
ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ اين دستورالعمل، به پايگاه هاي مذکور ارسال 

کرده، صحت آن ها را کنترل نمايند.
ماده15: اشخاص تحت نظارت موظف هستند اطالعاتي را که قبال با پايگاه هاي 
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ذي ربط تطبي�ق داده اند هر سه ماه يک بار به روز نمايند. در صورتي که محرز 
ش��ود طي اين مدت ش��خص حقيقي فوت شده و يا ش��خص حقوقي منحل 
گرديده است، ولي مراتب به اشخاص تحت نظارت اعالم نشده باشد الزم است 
کد معامالتي وي بالفاصله مس��دود ش��ده و مراتب به واحد مبارزه با پولشويي 

سازمان گزارش گردد.
م�اده16: اش��خاص تحت نظارت موظفند به منظور ارتباط ب��ا واحد مبارزه با 
پولش��ويي سازمان جهت دريافت و ارسال گزارش ها، بررسي استعالم ها و ساير 
موضوعات مرتبط با عمليات پولش��ويي به ش��رح مندرج در ماده 19 آيين نامه 
و تکاليف مقرر در اين دس��تورالعمل، نس��بت به ايجاد واحد يا معرفي نماينده 

اقدام نمايند.
ماده17: به منظور مستند سازي اطالعات مشتريان، الزم است پس از استعالم 
اطالع��ات مربوط ب��ه آن ها از پايگاه ها يا مراجع ذي رب��ط و اطمينان از صحت 
اطالع��ات؛ تصوير مدارک معتبر، توس��ط کارکنان ذي ربط در اش��خاص تحت 

نظارت، برابر اصل و در پرونده اطالعات مشتري نگهداري شود.
ماده18: ارايه خدمات به مش��تريان به منزله تاييد انجام رويه شناس��ايي مشتري 
توسط اشخاص تحت نظارت است و مسئوليت وجود هرگونه نقص در اين زمينه در 

چارچوب اين دستورالعمل متوجه آن ها است.
ماده19: اش��خاص تحت نظارت موظف هستند حداکثر ظرف مدت سه ماه از 
تاريخ ابالغ اين دستورالعمل، کليه کدهاي معامالتي فاقد شماره يا شناسه ملي 
را مس��دود نمايند. به محض ارايه ش��ماره يا شناسه ملي، از کدهاي مزبور رفع 

انسداد مي شود.
تبصره: در صورت عدم امکان صدور شناسه ملي توسط سازمان ثبت اسناد و 
امالک کش��ور، پس از اعالم اسامي و مشخصات مشتريان فاقد شناسه ملي به 
واحد اطالعات مالي و تاييد آن واحد، ادامه ارايه خدمات به اينگونه مش��تريان 

بالمانع است.
ماده20: به  منظور کنترل موثر ريس��ک هاي ناش��ي از عدم شناس��ايي کافي 
مش��تري، الزم است تراکنش هاي وي، متناس��ب با طبقه تخصيص داده شده 
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تحت نظارت قرار گيرد.
ماده21: هيات مديره، مديريت ارش��د و يا رده سازماني معادل آن در اشخاص 
تحت نظارت بايد از وجود برنامه هاي موثر شناس��ايي مش��تريان و پياده سازي 
آن ها از طريق ايجاد رويه هاي مناس��ب اطمينان حاصل کند. اين برنامه ها بايد 
امکان نظارت موثر مديريت بر سيستم ها، کنترل ها، تفکيک وظايف و آموزش 
کارکنان را فراهم آورند. مسئوليت نهايي تصميمات اخذ شده در اين خصوص 

بر عهده هيات مديره يا ارکان معادل آن در اشخاص تحت نظارت است.
ماده22: اشخاص تحت نظارت موظف هستند مطابق ضوابط اعالمي سازمان 
هر ش��ش ماه يک بار، اطالعات مربوط به فعال بودن مش��تري را مورد ارزيابي 
مجدد قرار دهند. همچنين بنا به درخواست مشتري و يا در صورت ايجاد تغيير 
عمده در وضعيت مشتري، اشخاص تحت نظارت موظف هستند مشتري را به 

طور مجدد مورد شناسايي کامل قرار دهند. 
ماده23: ارايه خدمات پايه به اشخاص زير ممنوع است و در صورت ارايه اين 
گونه خدمات قبل از ابالغ اين دستورالعمل، اشخاص تحت نظارت موظفند ارايه 

خدمات به آنان را متوقف نمايند:
1. در صورتي که مش��تري از ارايه اطالعات و مدارک موضوع اين دستورالعمل 

خودداري نمايد.
2. در صورتي که نماينده مشتري فاقد مدارک و اسناد قانوني دال بر نمايندگي 

باشد.
3. در صورتي که اش��خاص تحت نظارت راس��ا و يا از طريق مراجع ذي صالح 

احراز نمايند که اطالعات ارايه شده توسط مشتري خالف واقع است.
4. اشخاصي که به حکم مراجع ذي صالح، ممنوع المعامله هستند.

5. اشخاص ايراني فاقد شناسه يا شماره ملي.
تبصره: در صورت عدم امکان صدور شناسه ملي توسط سازمان ثبت اسناد و 
امالک کشور ، پس از اعالم اسامي و مشخصات مشتريان فاقد شناسه ملي به 
واحد اطالعات مالي و تاييد آن واحد، ادامه ارايه خدمات به آنان بالمانع است.

ماده 24: اشخاص تحت نظارت موظفند به طور مداوم و مخصوصا در موارد زير 
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اطالعات مربوط به شناسايي کامل مشتريان را به روز نمايند:
الف: در زماني که براس��اس ش��واهد و قراين احتمال آن وجود داشته باشد که 

وضعيت مشتري تغييرات عمده اي پيدا نموده است؛
ب: در صورتي که ش��خص تحت نظارت براساس شواهد و قراين احتمال دهد 
مشتري در جريان عمليات پولشويي و يا تامين مالي تروريسم قرار گرفته  است؛

ج: در مواقع��ي که به هر دليل در مورد صحت اطالعات قبلي به دس��ت آمده، 
ابهام ايجاد شود.

ماده 25: مشتريان موظفند هرگونه تغيير ايجاد شده در اطالعات موضوع ماده 
4 اين دس��تورالعمل را در اسرع وقت به اش��خاص تحت نظارت اعالم نمايند. 
اشخاص تحت نظارت بايد قبل از به روز نمودن تغييرات ايجاد شده نسبت به 

صحت اطالعات ارايه شده اطمينان حاصل نمايند.
تبصره: ضوابط و معيارهاي نظارت مس��تمر، با توجه به نوع مشتري )حقيقي 
و حقوق��ي(، ماهيت و موضوع خدمات و عمليات مربوط به معامله اوراق بهادار 
و کاال در بازار س��رمايه، به پيش��نهاد س��ازمان و تاييد دبيرخانه تعيين و ابالغ 

مي شود.
ماده26: در صورتي که اشخاص تحت نظارت نسبت به ذي نفع واقعي معامالت 
مشتريان شناسايي شده مظنون شوند بايد مشخصات مشتري مذکور و ذي نفع 
احتمالي را به عنوان عمليات مشکوک به پولشويي به واحد مبارزه با پولشويي 

سازمان گزارش دهند.
ماده27: اش��خاص تحت نظارت موظف هستند رويه هاي کارآمدي را پس از 
تاييد س��ازمان، به منظور شناسايي مشتريان براساس مقررات اتخاذ و به طور 

مستمر کنترل و در صورت نياز بازبيني نمايند.
ماده28: اشخاص مشمول موظفند فهرست خالصه اطالعات دريافت کنندگان 
خدم��ات پايه را در رابطه با موضوع مبارزه با پولش��ويي در صورت اعالم واحد 
اطالعات مالي در پايان هر ماه به نحوي که واحد مذکور مشخص مي سازد در 

اختيار آن واحد قرار دهند.
تبصره: خالصه اطالعات يادشده بايد شامل نام و نام خانوادگي، شماره ملي و 
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تاريخ ارايه خدمات پايه در مورد اش��خاص حقيقي و در مورد اشخاص حقوقي 
نام و شناس��ه ملي يا کد اقتصادي و در مورد اتباع بيگانه، ش��ماره فراگير اتباع 
خارجي باشد. س��اير موارد مورد نياز پس از تصويب شورا به اشخاص مشمول 

اعالم خواهد شد.
ماده29: اش��خاص تحت نظارت بايد برنامه هاي آموزشي مستمري را در مورد 
چگونگي شناس��ايي مش��تريان براي کارکنان خود تدارک بينن��د. اين برنامه 
آموزش��ي که حداقل شامل موارد زير اس��ت، بايد به گونه اي طراحي شود که 
کارکنان به ش��ناخت کافي و منطقي نسبت به ضرورت، اهميت و نحوه اجراي 

سياست ها و رويه هاي شناسايي مشتريان دست يابند:
الف( سياست هاي مربوط به پذيرش مشتري جديد و اسناد اطالعات مورد نياز

ب ( نحوه جمع آوري اطالعات مربوط به سابقه مشتري
ج ( نحوه اعمال سياست هاي مربوط به شناسايي کامل مشتري

د ( نحوه بازبيني اسناد و مدارک و به روزرساني آن
ه ( نحوه اقدام موثر در صورت بروز مغايرت در اطالعات و مدارک مشتري

ماده30: اش��خاص تحت نظارت بايد رويه هاي شناس��ايي مشتري را براساس 
ضوابط اين دستورالعمل، مس��تند و به کارکنان خود ابالغ نمايند و به صورت 

قابل اتکايي از اجراي آن اطمينان حاصل کنند.
ماده31: اش��خاص تحت نظارت موظف هس��تند مشتريان )حقيقي، حقوقي( 
خ��ود را با توجه به ريس��کي که احتمال مي دهند از ناحيه آن ها و به واس��طه 
عوامل��ي همچون موقعيت اجتماعي و ش��غلي، وضعيت مال��ي، نوع و ماهيت 
فعاليت حرفه اي، پيشينه مش��تري، موطن اصلي، حساب هاي مرتبط يا ديگر 
شاخص هاي موثر بر اساس رويه اعالمي سازمان وجود داشته باشد، طبقه بندي 

نمايند.
ماده32: طبقه بندي مذکور در ماده )31( بايد به گونه اي انجام شود که دريافت 
اطالعات از مش��تريان براس��اس طبقه تخصيص داده شده به آن ها انجام شود. 
بدين ترتيب، از مشترياني که داراي حداقل ريسک عمليات پولشويي مي باشند، 
اخذ اطالعات الزم – در چهارچوب مقررات اين دستورالعمل- کفايت مي کند. 
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تبصره: درخصوص مشترياني که در طبقات در معرض ريسک بيشتر عمليات 
پولشويي قرار گرفته اند، اطالعات بايد در سطح گسترده تري دريافت شده و در 
فاصله هاي کمتري به روز شود. ميزان دريافت اطالعات مزبور و فواصل زماني به 
روز نمودن اين اطالعات طبق ضوابطي اس��ت که توسط سازمان اعالم خواهد 

شد.
ماده33: اشخاص تحت نظارت موظف به حفظ و نگهداري اطالعات مشتريان 
مطابق دستورالعمل نگهداري و امحاء اسناد در بازار سرمايه در حوزه مبارزه با 
پولشويي بوده و همچنين الزم است براي پيشگيري از افشا و استفاده غيرمجاز 
از آن ها، تدابير الزم را اتخاذ نمايند. بديهي اس��ت مس��ئوليت افش��ا اطالعات 
مزبور به عهده اشخاص تحت نظارت بوده و با افشاکنندگان اطالعات برابر قانون 

برخورد مي شود.
ماده34: به منظور به هنگام  نمودن اطالعات، اشخاص تحت نظارت بايد در متن 
قرارداد منعقده يا فرم هاي مربوطه، مش��تري را مکلف س��ازند هرگونه تغيير در 
اطالعات ارايه شده خود را با مستندات مربوط و در اسرع وقت، به اطالع سازمان 
ثبت کننده )سازمان ثبت احوال و يا اداره کل ثبت اسناد و امالک و ...( برسانند.

ماده35: الزم اس��ت در خصوص شناسايي مشتريان قبلي در اسرع وقت و به 
شرح ذيل اقدام شود:

1: آن دس��ته از مش��تريان قبلي که در مرحله تطبيق، مشخصات آن ها داراي 
مغايرت بوده است، موظفند ظرف سه ماه نسبت به رفع مغايرت اقدام نمايند. 
چنانچه مغايرت مذکور رفع نگردد، اش��خاص تحت نظ��ارت موظفند موارد را 
به واحد مبارزه با پولش��ويي سازمان گزارش نمايند و واحد مبارزه با پولشويي 
سازمان نيز موظف است گزارش مذکور را در اسرع وقت به واحد اطالعات مالي 

ارسال نمايد.
2: آن دس��ته از مش��تريان قبلي که متوس��ط فعاليت آن ها در س��ال مطابق 
دس��تورالعمل مربوطه که به تصويب ش��ورا خواهد رسيد، کم اهميت باشد، از 

شمول اين ماده مستثني هستند.
م�اده36: در صورتي که اش��خاص تح��ت نظارت به داليل��ي همچون عدم 

دستورالعمل شناسايي مشتريان در بازار سرمايه
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همکاري مش��تري نتوانند اطالعات الزم را براي شناسايي وي به دست آورند 
و يا مش��تري اقدام به ارايه اطالعات غيرواقعي نمايد، اش��خاص تحت نظارت 
بايد، از ارايه خدمات به مش��تري خودداري نمايند و در صورت امکان مراتب 

را به وي اعالم نمايند.
م�اده37: واحد مبارزه با پولش��ويي س��ازمان ب��ر اجراي اين دس��تورالعمل 
نظ��ارت مي کند. به همين منظور اش��خاص تحت نظ��ارت موظفند اطالعات 
مورد درخواس��ت واحد مبارزه با پولش��ويي س��ازمان را در راستاي اجراي اين 

دستورالعمل در اختيار آن واحد قرار دهند.
ماده38: اين دس��تورالعمل براي تمامي ش��عب و نمايندگي  اش��خاص تحت 
نظارت الزم االجرا مي باشد. اشخاص تحت نظارت واقع در مناطق آزاد تجاري – 

صنعتي و مناطق وي ژه اقتصادي نيز مشمول اين دستورالعمل هستند.
م�اده39: زمان اجراي اين دس��تورالعمل يک ماه پس از ابالغ آن از س��وي 
س��ازمان اس��ت. در م��دت مذکور اش��خاص تح��ت نظ��ارت موظفند ضمن 
اطالع رس��اني ب��ه مش��تريان، امکان��ات و تس��هيالت الزم براي اج��راي اين 
دس��تورالعمل را به گونه اي فراهم نمايند که اجراي آن، حتي االمکان موجب 

اخالل در امور مشتريان نشود.
اين دس��تورالعمل در 39 ماده و 18 تبصره در دهمين جلس��ه ش��وراي عالي 
مبارزه با پولش��ويي م��ورخ 1390/07/19 به تصويب رس��يد و از تاريخ ابالغ، 

الزم االجرا است.
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دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارک مربوط به بازار 
سرمايه به نشاني پستي مشتريان

)مصوب 1390/07/19 شوراي عالي مبارزه با پولشويي(

به منظور مبارزه با پولش��ويي و جلوگيري از تامين مالي تروريسم و در اجراي 
فصل دوم آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي موضوع تصويب نامه شماره 
181434/ت 43182 ک م��ورخ 1388/09/14 وزيران عضو کارگروه تصويب 
آيين نامه هاي مربوط به قانون مبارزه با پولش��ويي، »دستورالعمل نحوه ارسال 
اسناد و مدارک مربوط به بازار سرمايه به نشاني پستي مشتريان« به شرح زير 

ابالغ مي شود:

م�اده1: عالوه بر تعاريف مندرج در ماده 1 قان��ون بازار اوراق بهادار جمهوري 
اس��المي ايران مصوب آذرماه 1384 مجلس ش��وراي اس��المي، اصطالحات و 

عبارات ديگر به کار رفته در اين دستورالعمل به شرح زير تعريف مي شوند:
1-1- قانون: قانون مبارزه با پولشويي مصوب 1386/11/02.

2-1- آيين نام�ه: آيين نام��ه اجراي��ي قان��ون مب��ارزه با پولش��ويي مصوب 
1388/09/14 و اصالحات بعدي آن.

3-1- دبيرخانه: دبيرخانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي.
4-1- سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار.

5-1- اش�خاص تحت نظ�ارت: بورس ها، بازارهاي خارج از بورس، کانون ها، 
ش��رکت  س��پرده گذاري مرکزي و تس��ويه وجوه اوراق بهادار و نهادهاي مالي 
موضوع قانون بازار اوراق بهادار که مجوز تاس��يس يا فعاليت خود را از شوراي 
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عالي بورس و اوراق بهادار يا س��ازمان دريافت نموده و تحت نظارت س��ازمان 
فعاليت مي کنند. 

6-1- مش�تري: ش��خصي که براي دريافت خدمات موضوع فعاليت يکي از 
اشخاص تحت نظارت، به وي مراجعه مي نمايد.

7-1- خدمات پايه: خدماتي که طبق مقررات، پيش نياز و الزمه ارايه ساير 
خدمات در بازار س��رمايه مي باشد و ارايه آن به مشتري موجب مي شود تا وي 
بتواند براي اخذ خدمات مکرر و متمادي به بازار سرمايه مراجعه کند. اخذ کد 

معامالتي خدمت پايه در بازار سرمايه محسوب مي شود.
8-1- کد معامالتي: شناسه منحصر به فردي است که هر شخص براي ثبت 
مالکيت اوراق به��ادار يا معامله ابزارهاي مالي يا کاالهاي مورد معامله در بازار 

سرمايه بايد اخذ نمايد.
9-1- پرونده اطالعات مشتري: پرونده اطالعات در مورد مشتري که هنگام 

شناسايي وي توسط اشخاص تحت نظارت جمع آوري يا تکميل مي شود.
10-1- واحد اطالعات مالي: واحدي ملي، متمرکز و مس��تقل که مسئوليت 
درياف��ت، تجزي��ه و تحليل و ارجاع گزارش هاي معامالت مش��کوک به مراجع 

ذي ربط را به عهده دارد )به شرح مذکور در ماده 38 آيين نامه(.
11-1- واحد مبارزه با پولش�ويي سازمان: واحدي است مستقر در سازمان 
که به عنوان متولي مبارزه با پولشويي، عهده دار تکاليف مقرر در مواد 18 و 19 

آيين نامه مي باشد.
12-1- شناس�ايي مش�تري: شناخت و تاييد هويت مش��تري با استفاده از 
منابع اطالعاتي، مس��تندات و داده هاي مس��تقل، معتبر و قابل اتکا. شناسايي 
مش��تري به دو گروه از اقدامات شامل»شناس��ايي اوليه« و »شناسايي کامل« 

تقسيم مي شود:
1-12-1- شناسايي اوليه: تطبيق و ثبت مشخصات اظهار شده توسط مشتري 
با مدارک شناس��ايي و در صورت اقدام توس��ط نماينده يا وکيل، عالوه بر ثبت 

مشخصات وکيل يا نماينده، ثبت مشخصات اصيل.
2-12-1- شناسايي کامل: شناسايي دقيق مشتري به هنگام ارايه خدمات پايه 
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به شرح مذکور در دستورالعمل شناسايي مشتريان در بازار سرمايه.
13-1- اقامتگاه قانوني ش�خص حقوقي: به اقامتگاه قانوني ثبت ش��ده در 
پايگاه شناس��ه ملي اشخاص حقوقي مستقر در س��ازمان ثبت اسناد و امالک 

کشور اطالق مي شود.
14-1- ساها )س�امانه احراز هويت اشخاص(: سامانه اي مستقر در وزارت 
امور  اقتصادي و دارايي است که از طريق ارتباط با پايگاه هاي ذي ربط )از قبيل 
سازمان ثبت احوال کش��ور، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، شرکت پست 
و سازمان امور مالياتي( پاسخ به استعالم اشخاص تحت نظارت در مورد احراز 

هويت اشخاص مختلف و نشاني آن ها را تسهيل مي  نمايد.
ماده2: الزم اس��ت هنگام شناسايي اشخاص حقيقي يا حقوقي و در چارچوب 
ضوابط مندرج در »دس��تورالعمل شناسايي مشتريان در بازار سرمايه«؛ نشاني 
دقيق و کدپستي محل سکونت و يا اقامتگاه قانوني )در مورد شخص حقوقي(، 

شماره تلفن و يا دورنگار وي اخذ شود. 
تبصره: دريافت شماره صندوق پستي از مشتري به تنهايي کافي نيست.

ماده3: اشخاص تحت نظارت موظفند قبل از ارايه هرگونه خدمات پايه، نسبت 
به شناس��ايي کامل مش��تري و مستندسازي نشاني پس��تي وي اقدام نموده و 

سوابق مربوطه را در پرونده اطالعاتي وي نگهداري نمايند. 
م�اده4: از تاريخ ابالغ اين دس��تورالعمل الزم اس��ت به منظ��ور ارايه هرگونه 
خدمات پايه، نامه اي با پس��ت سفارشي به نشاني پستي مشتري ارسال شده و 
در آن به وي اطالع داده ش��ود که صرفا با در دست داشتن اصل نامه مذکور و 

با مراجعه حضوري از خدمات پايه مي تواند بهره مند گردد.
تبصره1: اخذ هزينه پست سفارشي از مشتري بالمانع است.

تبصره2: الزام ماده فوق در ش��رايطي که به تش��خيص س��ازمان کليه نقل و 
انتقاالت وجوه بين مشتري و اشخاص تحت نظارت از طريق حساب هاي بانکي 

انجام شود، الزم االجرا نمي باشد.
تبصره3: س��اير ش��رايط مربوط به الزم االجرا نبودن موضوع ماده فوق پس از 

ارايه ضوابط پيشنهادي سازمان و تاييد دبيرخانه تعيين و ابالغ خواهد شد.
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م�اده5: در صورت��ي که وکيل، قيم و يا ولي به نمايندگي از طرف ش��خص يا 
اش��خاص ديگري متقاضي دريافت خدمات باشد، بايد نشاني دقيق و کد پستي 

محل سکونت و شماره تلفن آن ها عالوه بر شخص اصيل اخذ شود.
ماده6: الزم اس��ت هنگام شناسايي کامل مش��تري، وکيل، قيم و يا ولي وي، 
مس��ئول مربوط کدپستي مندرج در کارت ملي و يا اسناد شخص حقوقي را با 
نشاني مندرج در ساها تطبيق داده و پس از حصول اطمينان از مطابقت و تاييد 
آن ها، تصاوير اسناد برابر اصل شده در پرونده اطالعات مشتري نگهداري شود. 
تبصره: نش��اني و کدپستي مشتري که به شيوه فوق مستندسازي شده و در 
پرونده اطالعات مش��تري نگهداري مي ش��ود، مبناي مکاتبات در هنگام ارايه 
خدمات پايه مي باش��د و دريافت کنن��ده خدمات ملزم مي گردد هرگونه تغيير 
در نش��اني و کدپستي خود را به مراجع ذي ربط )سازمان ثبت احوال و يا ثبت 

اسناد و امالک( اطالع دهد.
ماده7: تطبيق و مستندسازي نشاني، کدپستي، شماره تلفن و شماره دورنگار 
مش��تري، بايد براس��اس ضوابط »دس��تورالعمل شناسايي مش��تريان در بازار 

سرمايه« صورت پذيرد. 
ماده8: در صورت وجود هرگونه تناقض بين نش��اني و کدپستي و يا کدپستي 
مندرج در کارت ملي با کدپستي ارايه شده از سوي مشتري، الزم است اقدامات 

زير صورت پذيرد: 
8-1- در صورت مغايرت بين نش��اني و کدپس��تي ارايه شده توسط مش�تري 
با نش��اني و کدپس��تي پاي�گاه هاي ذي ربط، وي موظف است نسبت به اصالح 

کدپستي در پايگاه مورد نظر اقدام نمايد. 
8-2- در صورت مغايرت بين کدپستي ارايه شده از سوي مشتري با کدپستي 
درج شده در ظهر کارت ملي )براي نشاني محل سکونت اشخاص حقيقي(، وي 
موظف به ارايه کارت ملي جديد که کدپستي جديد در آن درج شده، مي باشد. 
8-3- در صورتي که کدپستي مشتري در پايگاه هاي ذي ربط درج نشده باشد 
وي موظف اس��ت به سازماني که نسبت به درج مشخصات اشخاص در پايگاه 
مورد نظر اقدام کرده اس��ت، مراجعه نموده و نشاني و کدپستي خود را اصالح 
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نمايد.
تبصره: در صورت وجود ش��رايط اين ماده ارايه خدمات به مش��تريان پس از 
اعالم اسامي آن ها به واحد مبارزه با پولشويي سازمان به مدت يک ماه بالمانع 
است، در صورت عدم رعايت ترتيبات مقرر در اين ماده ارايه هرگونه خدمات به 

آن ها پس از مهلت مقرر متوقف خواهد شد.
ماده9: الزم اس��ت در کليه فرم ها يا اسناد مورد استفاده براي مشتريان، محل 
مناسبي براي درج ش��ماره يا شناسه ملي يا شماره فراگير اشخاص خارجي و 
کدپستي وي تعبيه گردد و اين مشخصات به طور کامل و دقيق دريافت شود.

ماده10: اش��خاص تحت نظ��ارت موظفند در کليه نرم افزارها و سيس��تم هاي 
اطالعاتي مورد اس��تفاده براي ثبت عمليات مش��تريان، مح��ل الزم براي درج 
ش��ماره يا شناسه ملي يا شماره فراگير اش��خاص خارجي و کدپستي آن ها را 
پيش بيني نموده، به گونه اي که امکان جس��تجو براس��اس مشخصات مذکور 
فراهم گردد. همچنين بايد سازوکار الزم براي به روزرساني کدپستي و شماره 
يا شناس��ه هاي فوق الذکر در نرم افزارها و سيستم هاي مورد استفاده را فراهم 

نمايند.
ماده11: الزم اس��ت کدپس��تي و اطالعات مربوط به نش��اني مش��تري و ساير 
مش��خصات وي در سيس��تم هاي اطالعاتي حداقل هر ش��ش م��اه يک بار به 
پايگاه هاي ذي ربط ارس��ال و صحت آن کنترل و آخرين تغييرات دريافت شود 
و در سيستم ها اعمال گردد. مالک آخرين نشاني متقاضي، نشاني ارايه شده از 
س��وي پايگاه ذي ربط است حتي اگر متقاضي نشاني خود را راسا اصالح نکرده 
باش��د. اين موضوع بايد در متن قرارداد منعقده يا فرم هاي مربوط به مشتريان 
ذکر شود. در صورتي که پيش از به روزرساني اطالعات، مشتري خواهان اصالح 
نش��اني و کدپستي خود باش��د اصالح آن ها مشروط به مطابقت اطالعات ارايه 

شده با اطالعات پايگاه هاي ذي ربط است.
ماده12: در صورتي که پس از انجام تکاليف مقرر در مواد فوق، مشخص شود 
کدپستي مشتري )حقيقي، حقوقي( متعلق به وي نيست، الزم است اشخاص 
تحت نظارت مراتب را در قالب گزارش معامالت مشکوک از طريق واحد مبارزه 

دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارک 
مربوط به بازار سرمايه به نشاني پستي مشتريان
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با پولشويي سازمان به واحد اطالعات مالي گزارش نمايند. 
ماده13: الزم اس��ت حداکثر شش ماه پس از ابالغ اين دستورالعمل، اشخاص 
تحت نظارت تکاليف مذکور در اين دس��تورالعمل را در مورد مش��تريان فعلي 
خود که به واس��طه دريافت خدمات پايه از قبل، ارتباط خود را حفظ کرده اند، 

عملي سازند.
ماده14: الزم اس��ت حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تاريخ ابالغ اين دستورالعمل 
از ارايه کليه خدمات به کليه مشتريان فاقد کدپستي خودداري شود. به محض 

ارايه کدپستي توسط متقاضي، ارايه خدمت ادامه مي يابد.
ماده15: اين دس��تورالعمل براي تمامي شعب و نمايندگي هاي اشخاص تحت 
نظارت الزم االجرا مي باش��د. اشخاص تحت نظارت واقع در مناطق آزاد تجاري 

صنعتي و مناطق وي ژه اقتصادي نيز مشمول اين دستورالعمل هستند.

اين دستورالعمل در 15 ماده و 6 تبصره در دهمين جلسه شوراي عالي مبارزه با 
پولشويي مورخ 1390/07/19 به تصويب رسيد و از تاريخ ابالغ، الزم االجراست. 
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دستورالعمل ثبت، نگهداري و گزارش دهي اسناد، 
مدارک و اطالعات توسط اشخاص تحت نظارت

)مصوب 1390/02/24 هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار(

 مقدمه
در اج��راي بند )د( ماده 99 قانون برنامه پنج س��اله پنجم توس��عه جمهوري 
اسالمي ايران و بندهاي 2 و 11 ماده 7 و مواد 28، 29 و 39 قانون بازار اوراق 
بهادار جمهوري اسالمي ايران مصوب آذرماه 1384، اين دستورالعمل به منظور 
تعيين اطالعات و مدارکي که اش��خاص تحت نظارت بايد در راس��تاي نظارت 
سازمان و بازسازي معامالت، ثبت و نگهداري کنند و تعيين اطالعات، مدارک 
و گزارش هايي که بايد به صورت دوره اي يا موردي به س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار ارايه دهند و تعيين چگونگي انجام بازرس��ي ها از اشخاص تحت نظارت، 
تنظيم و در تاريخ 1390/02/24 به تصويب هيات مديره سازمان بورس و اوراق 

بهادار رسيده است. 

م�اده1: کليه اصطالحات و واژه هاي��ي که در ماده 1 قانون ب��ازار اوراق بهادار 
مصوب آذرماه 1384 و قانون توس��عه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور 
تسهيل اجراي سياست هاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مصوب سال 
1388، آيين نامه معامالت در ش��رکت ب��ورس اوراق بهادار تهران و لواحق آن 
مصوب 1385 شوراي عالي بورس، دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معامالت در 
بورس اوراق بهادار تهران مصوب 1388/06/07 ، دستورالعمل معامالت کاال و 

دستورالعمل ثبت، نگهداري و گزارش دهي اسناد، 
مدارک و اطالعات توسط اشخاص تحت نظارت
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اوراق بهادار مبتني بر کاال در بورس کاالي ايران و ساير مقررات مرتبط تعريف 
شده اند، به همان مفاهيم در اين دستورالعمل به کار رفته اند. واژه هاي ديگر به 

کار رفته در اين دستورالعمل داراي معاني مشروح زير مي باشند: 
1. قانون بازار اوراق بهادار: منظور قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي 

ايران مصوب آذرماه 1384 مجلس شوراي اسالمي است. 
2. اش�خاص تحت نظارت: منظور نهادهاي مالي، بورس ها، بازارهاي خارج از 

بورس و ساير تشکل هاي خودانتظام است. 
3. مدير ش�خص تحت نظارت: منظور هريک از اعضاي هيات مديره، هيات 
امنا يا رکن مشابه در يکي از اشخاص تحت نظارت و مديرعامل يا باالترين مدير 

اجرايي يا رکن مشابه در يکي از اشخاص تحت نظارت است. 
4. ذي نفع نهايي: ش��خصي حقيقي است که مالک مستقيم يا غير مستقيم 
شخص حقوقي مي باشد، يا شخصي حقيقي است که نماينده يا وکيل به نيابت 

از وي عمل مي نمايد.
5. مشتري: شخصي که براي دريافت خدمات موضوع فعاليت يکي از اشخاص 

تحت نظارت، به وي مراجعه مي نمايد.
6. بازس�ازي معامالت: جمع آوري و نظم دهي مجدد تمامي اطالعات مربوط 
ب��ه قبل، حين و بعد از معامله اوراق بهادار يا کاال و طرف هاي معامله به نحوي 
که بررس��ي مجدد در خصوص هويت کامل طرف هاي معامله، جريان وجوه و 
مناب��ع مالي الزم براي انجام معامله، زمان، مکان و حجم اوراق بهادار يا کاالي 
موضوع معامله امکان پذير بوده و امکان بررسي صحت، وجاهت قانوني و يا عدم 
ترت��ب اثر بر اجزا و کليت فرآين��د انجام معامله اوراق بهادار يا کاال در بورس و 

بازار خارج از بورس، فراهم گردد.
7. معامل�ه: هرگون��ه خريد و فروش کاال در بورس و ي��ا خريد و فروش اوراق 
به��ادار اع��م از در ب��ورس يا بازار خارج از ب��ورس يا خارج از اي��ن دو بازار که 
منج��ر به انتقال مالکيت اوراق بهادار و کاال گ��ردد و همچنين صدور و ابطال 
واحدهاي س��رمايه گذاري صندوق هاي س��رمايه گذاري موضوع بند 20 ماده 1 
قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اس��المي ايران که براس��اس مقررات مربوطه 
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انجام مي پذيرد.
ماده2: کليه اشخاص تحت نظارت موظفند اسناد، مدارک و اطالعات زير را در 

مهلت هاي تعيين شده به سازمان ارايه دهند: 
1: تاريخ، ساعت، محل و دستور جلسه هريک از مجامع عمومي اشخاص تحت 
نظ��ارت، الاقل 10 روز قبل از تاريخ تش��کيل مجمع به همراه يک نس��خه از 
آگهي دعوت مجمع عمومي که در روزنامه کثيراالنتشار منتخب اشخاص تحت 

نظارت منتشر شده است )در صورت وجود(؛ 
2: يک نسخه از گزارش هايي که مقرر است در جلسه مجمع عمومي اشخاص 
تحت نظارت طرح گردد، الاقل 10 روز قبل از تاريخ تش��کيل مجمع از جمله 
صورت هاي مالي اش��خاص تحت نظارت به همراه يادداشت هاي توضيحي آن، 
گزارش هيات مديره راجع به عملکرد اشخاص تحت نظارت و گزارش توجيهي 

افزايش يا کاهش سرمايه؛ 
3: يک نس��خه از اظهارنظر حس��ابرس و بازرس قانوني اشخاص تحت نظارت 
راج��ع به گزارش هاي موضوع بند 2، بالفاصله پ��س از وصول و الاقل 10 روز 
قبل از تش��کيل آن مجمع عمومي که به منظور استماع گزارش مذکور دعوت 

شده است؛ 
4: يک نسخه از صورتجلسه مجمع عمومي حداکثر 10 روز پس از تشکيل که 
به امضاي هيات رئيس��ه مجمع رس��يده و حاوي تاريخ، ساعت و محل تشکيل 
مجمع، تصريح به رس��ميت يا عدم رس��ميت جلسه مجمع و ذکر داليل آن به 
تشخيص هيات رئيسه، خالصه مذاکرات، تصميمات و مشخصات کامل هيات 

رئيسه مجمع باشد؛
5: يک نسخه از آگهي هاي اشخاص تحت نظارت که در روزنامه رسمي کشور 

درج گرديده است، ظرف ده روز پس از درج؛ 
6: يک نس��خه از کليه آگهي هاي اش��خاص تحت نظارت که به موجب قانون، 
اساسنامه يا مقررات براي آگاهي صاحبان سهام يا شرکا در روزنامه کثيراالنتشار 

منتخب اشخاص تحت نظارت درج گرديده است، بالفاصله پس از درج؛ 
7: هرگونه تغييرات در اساسنامه، اميدنامه، سرمايه، مديران، ارکان و نمايندگان 

دستورالعمل ثبت، نگهداري و گزارش دهي اسناد، 
مدارک و اطالعات توسط اشخاص تحت نظارت
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هريک از مديران و ارکاني که ش��خصيت حقوقي دارند، بالفاصله پس از تغيير 
-ب��ا رعايت ترتيبات قانوني از جمله اخذ مجوزهاي الزم تغيير- به تفصيلي که 

به پيشنهاد معاونت مربوطه و تاييد رئيس سازمان تعيين مي شود؛
8: يک نسخه از صورت هاي مالي ميان دوره اي و يادداشت هاي توضيحي همراه، 
ظرف 10 روز پس از تهيه، در صورتي که اشخاص تحت نظارت به موجب ساير 

مقررات موظف به تهيه صورت هاي مالي ميان دوره اي باشند؛
9: يک نس��خه از اظهارنظر حس��ابرس راجع به صورت هاي مالي ميان دوره اي 
ظ��رف مهلت هاي مق��رر در بند 3، بالفاصله پس از وص��ول، در صورتي که به 
موجب س��اير مقررات، اظهارنظر حس��ابرس راجع ب��ه صورت هاي مالي ميان 

دوره اي ضروري باشد؛ 
10: يک نس��خه از محتواي آگهي تبليغاتي آن دسته از اشخاص تحت نظارت 
که به پيش��نهاد معاونت مربوطه و تاييد رئيس سازمان تعيين مي شوند، ظرف 

مهلت تعيين شده؛
11: اطالعات مربوط به آن دسته از قراردادهاي منعقده اشخاص تحت نظارت 
با ساير اشخاص که به پيشنهاد معاونت مربوطه و تاييد رئيس سازمان تعيين 

مي شود به تفصيل و ظرف مهلت تعيين شده. 
12: اطالعات مربوط به س��هامداران يا شرکا اشخاص تحت نظارت و تغييرات 
آن به ترتيبي که به پيش��نهاد معاونت مربوطه و تاييد رئيس س��ازمان تعيين 

مي شود؛ 
13: تراز آزمايش��ي حساب هاي اشخاص تحت نظارت در مقاطع زماني و ظرف 
مهلت ها و به تفصيل و شکلي که به پيشنهاد معاونت مربوطه در سازمان و تاييد 

رئيس سازمان تعيين مي شود.
14: هرگونه تغيير در آن دس��ته از پرسنل اشخاص تحت نظارت که به منظور 
دريافت هر يک از مجوزهاي صادره توسط سازمان، در تقاضانامه اشخاص تحت 
نظارت قيد ش��ده و مبناي صدور مجوز قرار گرفته اند، و هرگونه تغيير در نوع 
رابطه استخدامي آن ها با اشخاص تحت نظارت و پذيرش مشاغل و سمت هاي 

جديد توسط آن ها ظرف 10 روز پس از اين تغييرات؛
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15: هرگونه تغيير در امکانات، تجهيزات و مکان هايي که در تقاضانامه هاي ارايه 
شده به سازمان براي دريافت مجوز قيد شده اند، ظرف 10 روز پس از تغيير؛ 

16: نش��اني دفاتر، ش��عب، نمايندگي ها و ساير محل هايي که پرسنل اشخاص 
تحت نظارت در آن محل مس��تقر بوده يا اش��خاص تحت نظارت يا ش��خص 
مجاز از طرف وي از آن محل به ارايه خدمات مي پردازند به همراه مش��خصات 

مسئولين هريک؛
17: اطالعات مربوط به معامالت اش��خاص تحت نظارت با س��اير اش��خاص يا 
معامالتي که به واس��طه اشخاص تحت نظارت صورت پذيرفته يا سفارش هاي 
معامله اي که مشتريان به اشخاص تحت نظارت ارايه داده اند، در حدود و مهلت 

مقرر به پيشنهاد معاونت مربوطه و تاييد رئيس سازمان؛ 
18: اطالعاتي که به تقاضاي س��ازمان براي بررس��ي شکايات واصله يا کشف و 

رسيدگي به تخلفات احتمالي، تعيين مي شود در مهلت هاي مقرر؛ 
19: س��اير اطالعاتي که محتوا، شکل و مهلت ارسال آن ها به پيشنهاد معاونت 

مربوطه و تاييد رئيس سازمان، تعيين مي شود. 
تبص�ره1: اراي��ه اطالعات مربوط به تغييرات موضوع اي��ن ماده در مهلت هاي 
مقرر، رافع مس��ئوليت اش��خاص تحت نظارت در مورد رعايت س��اير مقررات 

مربوط به اخذ مجوز تغيير از سازمان يا ساير مراجع ذي صالح نخواهد بود.
تبصره2: اشخاص تحت نظارت موظفند، اطالعات، اسناد و مدارک موضوع اين 
ماده را در صورت درخواست سازمان، ظرف مهلت مقرر به مراجعي که سازمان 
تعيين مي کند، ارايه نمايند. مراجع و مهلت هاي موضوع اين ماده به پيش��نهاد 
معاونت مربوطه و تاييد رياس��ت سازمان تعيين شده و توسط معاونت مربوطه 

در سازمان، ابالغ مي گردد. 
تبصره3: آن دس��ته از اش��خاص تحت نظارت که ناشر اوراق بهادار ثبت شده 
نزد س��ازمان محس��وب مي گردند ملزم به رعايت مفاد اين ماده هستند ليکن 
درخصوص تهيه و افش��اي اطالعات مالي خود موظفند مطابق دس��تورالعمل 
اجراي��ي موضوع ماده 45 قانون ب��ازار اوراق بهادار و س��اير مقررات مربوط به 
ناشران ثبت شده نزد سازمان اقدام نمايند و در صورت تفاوت مهلت هاي مقرر 

دستورالعمل ثبت، نگهداري و گزارش دهي اسناد، 
مدارک و اطالعات توسط اشخاص تحت نظارت
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در اين دستورالعمل با مقررات مذکور، مهلت مضيق تر مالک عمل خواهد بود.
ماده3: اش��خاص تحت نظارت بايد اطالعات و مدارک را به ش��رح زير، ثبت، 

نگهداري يا تهيه و تنظيم نمايند: 
1: پرونده براي هريک از مشتريان که در آن اطالعات و مدارک زير و تغييرات 

آن ها بالفاصله پس از اعالم مشتري ثبت گردد:
1-1: درمورد مشتريان حقيقي ايراني: نام و نام خانوادگي، شماره ملي، شماره 
شناس��نامه، جنسيت، تاريخ تولد، محل تولد، تابعيت، نشاني، کدپستي و تلفن 
محل اقامت و در صورتي که شخص اشتغال به کار داشته باشد نشاني، کدپستي 

و تلفن محل کار وي
2-1: در مورد مشتريان حقيقي غير ايراني: نام و نام خانوادگي، شماره فراگير 
ش��خص خارجي )در صورت وجود(، جنسيت، تاريخ تولد، محل تولد، تابعيت، 
نش��اني، کدپس��تي و تلفن محل اقامت و در صورتي که شخص اشتغال به کار 

داشته باشد نشاني، کدپستي و تلفن محل کار وي
3-1: در مورد مش��تريان حقوقي: نام، شناس��ه ملي يا ش��ماره فراگير شخص 
خارجي، نوع ش��خصيت حقوقي، تاريخ ثبت، شماره ثبت، محل ثبت، تابعيت، 
مشخصات صاحبان امضاي مجاز در حدود اطالعاتي که براي اشخاص حقيقي 
در بندهاي 1-1 و 2-1 تعيين شده است، مشخصات هريک از شرکاي عمده اي 
که در 10 درصد يا بيش��تر از منافع شخص حقوقي شريک است يا 10 درصد 
يا بيش��تر از حق راي براي اتخاذ تصميمات شخص حقوقي را در اختيار دارد، 
ذي نفع يا ذي نفعان نهايي ش��خص حقوقي، نش��اني، کدپستي و تلفن شخص 

حقوقي
4-1: مش��خصات حداقل يک حساب بانکي از مشتري و مشخصات شخص يا 

اشخاصي که حق برداشت از آن حساب بانکي را دارند
5-1: مشخصات صاحبان امضاي مجاز مشتري در صورتي که مشتري شخص 
حقوقي باشد و مشخصات نماينده از قبيل وکيل، قيم و ولي مشتري در صورت 
وجود، مطابق آنچه در بندهاي 1-1 و 2-1 در مورد مشخصات اشخاص حقيقي 

آمده است.
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6-1: يک نس��خه از تصوير مدارک شناسايي و ساير مدارک مشتري در حدود 
تعيين شده در مقررات مربوطه 

2: افتتاح يک حس��اب جداگانه در دفاتر مالي اش��خاص تحت نظارت براي هر 
مش��تري و ثبت کليه وجوه نقد و اس��ناد تجاري )اعم از چک، س��فته و برات( 
مبادله ش��ده بين مشتري و اشخاص تحت نظارت و ساير وقايع مالي في مابين 
از جمله تهاتر و تراکنش حساب ها و نوع، مبلغ، تاريخ و طرفين آن، دريافت و 
اس��ترداد تضامين و سپرده ها يا وصول مبالغ آن ها، کارمزدها، ماليات ها و ساير 

هزينه هاي مترتبه و تسويه هاي اسنادي يا اعتباري؛ 
3: ثبت اطالعات زير در مورد هريک از سفارش هاي مشتري به اشخاص تحت 
نظارت مبني بر خريد يا فروش کاالي پذيرفته شده در بورس يا خريد يا فروش 

يا صدور و يا ابطال اوراق بهادار به نام مشتري: 
 مشخصات شخص ارايه دهنده سفارش )اعم از ذي نفع سفارش يا شخص يا 

اشخاصي که از طرف وي، سفارش را ارايه داده اند(
 تاريخ و زمان دريافت سفارش 

  شماره ترتيب سفارش
  نوع سفارش اعم از سفارش خريد يا فروش 

  شرايطي که مشتري براي اجراي سفارش در نظر گرفته  است از جمله تاريخ 
اعتبار سفارش در صورت وجود 

  مش��خصات کاال يا اوراق بهاداري که سفارش خريد يا فروش آن ارايه شده  
است؛ 

  مشخصات ذي نفع سفارش 
  اقداماتي که در مورد سفارش انجام داده است با ذکر تاريخ و زمان هر اقدام

  حجم سفارش و قيمت مندرج درآن
  کليه مکاتبات مرتبط با سفارش

4: ثب��ت اطالع��ات زي��ر در مورد اص��الح )اع��م از ابطال يا س��اير اصالحات( 
سفارش هاي موضوع بند 3 اين ماده که مشتري قبال به اشخاص تحت نظارت 

ارايه داده  است به طور جداگانه: 

دستورالعمل ثبت، نگهداري و گزارش دهي اسناد، 
مدارک و اطالعات توسط اشخاص تحت نظارت
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  تاريخ و زمان دريافت اصالحيه سفارش 
  مشخصات سفارش مربوطه 

  جزييات اصالحات صورت گرفته در سفارش 
  شخص ارايه دهنده اصالحيه )اعم از ذي نفع سفارش يا شخص يا اشخاصي 

که از طرف وي، سفارش را داده اند(
 کليه مکاتبات مرتبط با اصالح سفارش

5: ثبت اطالعات زير در مورد هريک از معامالت اش��خاص تحت نظارت )اعم 
از معامالتي که براي خود اش��خاص تحت نظارت يا معامالتي که براي ديگران 

انجام داده است(: 
  تاريخ و زمان انجام معامله 

  مقدار يا تعداد کاال يا اوراق بهادار معامله شده 
  مبلغ معامله

  کليه وجوه و اس��ناد تجاري )اعم از چک، س��فته و برات( که در ارتباط با 
معامله، مبادله ش��ده با ذکر مبلغ، واحد پولي و مش��خصات دريافت کننده يا 

پرداخت کننده 
 نوع معامله

 مکان معامله
 کليه مکاتبات مرتبط با معامله

6: شناسايي و ثبت تمامي وقايع مالي مرتبط با اشخاص تحت نظارت و تنظيم 
صورت هاي مالي مصوب هيات مديره مطابق با استانداردهاي حسابداري ملي و 
مصوبات ابالغي توسط سازمان و تنظيم و نگهداري مدارک پشتوانه وقايع مالي 
مذکور و تنظيم و نگهداري اسناد حسابداري مربوطه که به امضاي مديرعامل 

و باالترين مقام مالي اشخاص تحت نظارت رسيده باشد؛ 
7: گ��زارش هيات مديره راجع به فعاليت اش��خاص تحت نظارت حداقل براي 

هر سال مالي؛
8: نگهداري کليه قراردادهايي که اش��خاص تحت نظ��ارت براي ارايه خدمات 
حرفه اي با مشتريان خود منعقد نموده است به همراه الحاقيه هاي بعدي آن ها؛ 
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9: تنظيم صورتحساب براي هريک از مشترياني که خدمات حرفه اي از اشخاص 
تحت نظارت دريافت نموده اند و تسليم يک نسخه تاييد شده از آن به مشتري 

و نگهداري يک نسخه از آن به ترتيب مناسب؛ 
10: نگهداري يک نسخه از احکام انضباطي، حقوقي و کيفري که توسط مراجع 

ذي صالح در مورد اشخاص تحت نظارت ابالغ شده است؛ 
11: تنظيم پرونده در مورد هريک از ادعاهايي که عليه اشخاص تحت نظارت 
مطرح شده يا ادعاهايي که اشخاص تحت نظارت عليه ديگران مطرح نموده اند 
و ثبت خالصه اي از گردش کار و يک نسخه از لوايح تقديمي به مرجع رسيدگي 

کننده و ساير مدارک مربوطه و به روز رساني آن؛ 
12: مش��خصات کامل کارکنان، مديران، حسابرس��ان، بازرسان قانوني، وکال، 
مشاوران و نمايندگان اشخاص تحت نظارت و تاريخ شروع و خاتمه اشتغال به 

کار يا تصدي سمت آن ها در اشخاص تحت نظارت؛ 
13: تهيه، تنظيم و نگهداري هرگونه رويه اجرايي مورد عمل در اشخاص تحت 

نظارت که طبق ساير مقررات، تهيه، تنظيم و نگهداري آن الزامي  باشد؛ 
14: س��اير اطالعات، مدارک و مس��تنداتي که تهيه، ثبت يا نگهداري آن ها در 

مقررات ديگر يا توسط سازمان ضروري تشخيص داده شده يا بشود؛ 
تبصره1: تنظيم، ثبت و نگهداري اطالعات، مدارک و اس��ناد موضوع اين ماده 
توس��ط اش��خاص تحت نظارت بايد به گونه اي باشد که اشخاص تحت نظارت 
بتوانند گزارش ها، مدارک يا اس��ناد را به نحوي که س��ازمان يا س��اير مراجع 

ذي صالح تعيين مي نمايند، در مهلت مقرر تهيه و ارايه نمايند. 
تبصره2: اش��خاص تحت نظ��ارت موظفند مصوباتي را ک��ه معاونت مربوطه 
س��ازمان در زمينه ش��کل و محتواي فرم هاي دريافت اطالعات و نحوه تنظيم، 
ثب��ت و نگهداري اطالعات، مدارک و اس��ناد موضوع اين دس��تورالعمل صادر 

مي نمايد، مراعات نمايند. 
تبصره3: ثبت و نگهداري اس��ناد، مدارک و اطالعات مندرج در بندهاي فوق 

بايد به گونه اي باشد که امکان بازسازي معامالت فراهم شود.
ماده4: ش��رکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه مکلف است 

دستورالعمل ثبت، نگهداري و گزارش دهي اسناد، 
مدارک و اطالعات توسط اشخاص تحت نظارت
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نس��بت به ثبت سوابق مالکيت اوراق بهادار ثبت ش��ده نزد سازمان و هرگونه 
تغييرات بعدي آن به شرح زير اقدام نمايد:

سوابق مربوط به مالکيت اوراق بهادار و تغييرات بعدي آن از جمله:
1: مشخصات مالک اوراق بهادار

2: کليه نقل و انتقاالت و نوع، تاريخ، زمان و تعداد اوراق بهادار منتقل شده
3: مشخصات کامل انتقال دهنده و انتقال گيرنده

4: توثيق و توقيف اوراق بهادار و رفع آن
5: وقف، صلح و هبه اوراق بهادار

6: تغييرات دارايي ناشي از تغييرات سرمايه.
تبصره: در مورد مالکيت واحدهاي سرمايه گذاري صندوق هاي سرمايه گذاري 
ک��ه در بورس يا بازار خارج از بورس پذيرفته نش��ده اس��ت، مس��ئوليت ثبت 
اطالعات فوق بر عهده رکني از صندوق است که در اساسنامه صندوق مشخص 

شده است.
ماده5: بورس ها و بازارهاي خارج از بورس موظفند سوابق معامالتي را به شرح 

زير ثبت و نگهداري نمايند:
الف: س��وابق مربوط به انجام معامالت، طرفين، مبل��غ، تاريخ، زمان و تاييد يا 

عدم تاييد معامالت؛
ب: سوابق مربوط به اقدامات و تنظيمات اجرايي و نظارتي در خصوص مواردي 
از جمله توقف و بازگشايي نماد، تغييرات دامنه نوسان و حجم مبنا، واحد پايه 

سفارش، محدوديت هاي حجمي، قيمتي و زماني شامل:
1: زمان و تاريخ اقدام

2: نوع اقدام
3: اقدام کننده

4: اطالع رساني
5: مستندات فني و قانوني مبناي اعمال اقدامات و تنظيمات

ماده6: اش��خاص تحت نظارت موظفند اطالعات، مدارک و اسناد موضوع اين 
دس��تورالعمل را عالوه بر صورت فيزيکي به ص��ورت الکترونيکي طبق ضوابط 
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اعالمي سازمان نگهداري نمايند.
ماده7: اش��خاص تحت نظارت، مديران و کليه کارکن��ان آن ها بايد اطالعات 
و مدارک مربوط به مش��تري طرف قرارداد خ��ود را محرمانه تلقي نموده و به 
اس��تثناي اش��خاص زير در حدود درخواس��ت آن ها، بدون رضايت مشتري به 

شخص ديگري ارايه ننمايند.
1: کارکنان، وکال، مش��اوران و نمايندگان اشخاص تحت نظارت که براي ارايه 
خدمات به مش��تري يا انجام س��اير وظايف خود به اطالعات و مدارک مشتري 

نياز دارند، در حدود نياز آن ها 
2: سازمان يا مراجعي که سازمان تعيين مي کند.

3: امين، متولي، بازرس قانوني يا حسابرس اشخاص تحت نظارت 
4: ب��ورس، بازار خ��ارج از بورس يا کانون مربوطه در ح��دودي که در مقررات 

مصوب سازمان تعيين شده است.
5: مراجع ذي صالح قانوني و قضايي پس از تاييد سازمان

تبصره1: انتش��ار عمومي يا ارايه ي اطالعات به صورت س��رجمع به طوري که 
امکان رديابي و تشخيص اطالعات مربوط به هر مشتري ممکن نباشد، مشمول 

ممنوعيت موضوع اين ماده نمي گردد. 
تبصره2: اشخاص تحت نظارت بايد رويه اي مشخص براي حفاظت، نگهداري، 
تهيه پشتيبان و نحوه دسترسي به اطالعات و مدارک مشتريان فارغ از اينکه به 
شکل الکترونيکي يا به اشکال ديگر نگهداري مي شوند، داشته باشند به طوري 
ک��ه اطميناني معق��ول از عدم دسترس��ي کارکنان غير مرتبط ب��ه مدارک و 
اطالعات مشتري، عدم افشاي مدارک و اطالعات مشتري يا عدم ارايه آن ها به 
اشخاص غير مرتبط و در غير موارد مقرر، به وجود آيد. اشخاص تحت نظارت 
بايد براي اجراي صحيح رويه ي ياد شده آموزش کافي به کارکنان داده و رعايت 

آن را کنترل نمايند. 
ماده8:به منظور سهولت دسترسي به اطالعات مشتريان و احراز صحت اسناد 
و اطالعات ارايه شده از سوي آنان، اشخاص تحت نظارت موظفند پس از اخذ 
اطالعات مورد نياز اين دس��تورالعمل، ظرف شش ماه از تاريخ ابالغ، نسبت به 

دستورالعمل ثبت، نگهداري و گزارش دهي اسناد، 
مدارک و اطالعات توسط اشخاص تحت نظارت
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راه اندازي سامانه هاي الکترونيکي مشتمل بر اطالعات زير براساس سرفصل هاي 
سه گانه ذيل اقدام نمايند:

الف( اطالعات س��جلي ارايه ش��ده توسط اش��خاص حقيقي و اطالعات ثبتي 
اشخاص حقوقي و نشاني، کدپستي و شماره تلفن آن ها

ب( اطالعات حساب هاي بانکي، اطالعات و تراکنش هاي مالي
ج( س��وابق سفارش ها و قراردادهاي مشتريان و ساير مواردي که سازمان ابالغ 

مي نمايد.
تبصره1: اش��خاص تحت نظارت موظفند در هر زمان حس��ب درخواس��ت و 
طبق ضوابط سازمان، کفايت س��امانه اطالعاتي خويش را اثبات نموده و بنابر 
صالحديد سازمان نسبت به رفع نواقص احتمالي و اعمال اصالحات مورد نياز 

اقدام نمايند.
تبصره2: در نرم افزارهاي موضوع اين ماده بايد شماره ملي يا شناسه ملي )در 
مورد اشخاص حقوقي ايراني( يا شماره فراگير )در خصوص اشخاص خارجي( و 
کدپستي وجود داشته باشد و امکان جستجو براساس شماره ملي، شناسه ملي 

و کدپستي در نرم افزارها فراهم گردد.
تبصره3: در صورت عدم پيش بيني اين موضوع در نرم افزارها و سيس��تم هاي 
اطالعاتي فعلي، اشخاص تحت نظارت مکلفند ظرف شش ماه از تاريخ تصويب 

اين دستورالعمل اقدامات مقتضي را انجام دهند.
ماده9: اش��خاص تحت نظارت مکلفند سيستم هاي اطالعاتي خود را بالفاصله 

پس از دريافت اطالعات جديد به روزرساني نمايند. 
ماده10: س��ازمان مي تواند به صورت ادواري يا در مواقع لزوم، مدارک و هرگونه 
مس��تندات اش��خاص تحت نظارت و هرگونه اماکن متعلق به اش��خاص تحت 
نظارت يا تحت اختيار يا کنترل آن ها را با اهداف زير مورد بازرسي قرار دهد يا 
ارايه  اطالعات، مدارک و گزارش هايي را از اشخاص تحت نظارت درخواست کند:

1: اطمينان از تهيه و نگهداري اس��ناد، مدارک، گزارش ها و دفاتر مالي مطابق 
قوانين و مقررات

2: اطمينان از انطباق عملکرد اش��خاص تحت نظارت با قراردادهاي منعقده و 
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مقررات مربوطه
3: اطمينان از حفظ شرايط تعيين شده براي تاسيس و فعاليت اشخاص تحت 

نظارت
4: بررسي شکايات و اعتراضات رسيده از سوي مشتري يا افراد ديگر

5: بررسي تخلفات احتمالي اشخاص تحت نظارت 
6: تهيه گزارش ها، اسناد و مدارک براي خود يا ساير مراجع ذي صالح 

تبصره1: اش��خاص تحت نظارت موظفند کليه ي اطالعات، اس��ناد، مدارک و 
گزارش هاي مورد درخواست را در موعد مقرر در اختيار سازمان قرار دهند و به 
تمامي سواالت نمايندگان سازمان پاسخ داده و امکان بازرسي از دفاتر، مدارک 

و اماکن مورد نظر را براي بازرسين سازمان بدون فوت وقت فراهم آورند. 
تبصره2: بازرسان سازمان مي توانند حين انجام بازرسي از کليه اسناد و مدارک 
مورد نظر تصوير تهيه کنند و کليه اش��خاص موضوع بازرس��ي نيز موظف به 
فراهم نمودن امکان بازرسي و دسترسي بازرسان به اسناد و مدارک، حساب ها 
و گزارش ها و پاس��خگويي به س��واالت مطروحه ب��دون هيچ گونه محدوديتي 

مي باشند. 
تبصره3: خروج اصل اسناد و مدارک از محل اشخاص تحت نظارت منوط به 

آن است که مراتب صورت جلسه شده و به امضاي بازرس سازمان برسد.
ماده11: در صورت درخواس��ت س��ازمان براي تهيه گزارش ويژه ي حسابرسي 
از اش��خاص تحت نظارت، اين اش��خاص بايد عالوه بر ارايه  اطالعات، اس��ناد و 
م��دارک الزم براي تهيه اين گزارش، هزينه هاي تهيه گزارش مذکور را مطابق 

آنچه سازمان تعيين مي کند، بپردازند.

 ضمانت هاي اجرا
م�اده12: تخلف اش��خاص تحت نظارت از مفاد اين دس��تورالعمل، براس��اس 
مقررات مربوطه رس��يدگي مي ش��ود. درصورت احراز تخلف، مرجع رسيدگي 

کننده متناسبا يک يا چند مورد از تنبيهات زير را در نظر مي گيرد:

دستورالعمل ثبت، نگهداري و گزارش دهي اسناد، 
مدارک و اطالعات توسط اشخاص تحت نظارت
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1: اخطار کتبي به اشخاص تحت نظارت بدون درج در پرونده
2: اخطار کتبي به اشخاص تحت نظارت با درج در پرونده

3: تعليق فعاليت شعبه يا نمايندگي اشخاص تحت نظارت که تخلف از طريق 
آن صورت پذيرفته حداکثر تا يک سال

4: تعطيلي ش��عبه يا نمايندگي اش��خاص تحت نظارت که تخلف از طريق آن 
صورت پذيرفته

5: محدود کردن حوزه فعاليت اشخاص تحت نظارت حداکثر تا يک سال
6: محروميت از ارايه برخي خدمات يا فعاليت هاي حرف هاي توس��ط اشخاص 

تحت نظارت حداکثر تا يک سال
7: تعليق مجوز فعاليت اشخاص تحت نظارت براي مدت حداکثر تا يک سال

8: لغو مجوز فعاليت اشخاص تحت نظارت
9: جريمه نقدي اشخاص تحت نظارت مطابق آيين نامه  ماده 14 قانون توسعه 

ابزارها و نهادهاي مالي جديد 
تبص�ره1: درصورتي که تخلف ناش��ي از فعل يا ترک فع��ل مدير يا مديران يا 
دارندگان گواهينامه هاي حرفه اي اشخاص تحت نظارت باشد، مرجع رسيدگي 
به تخلفات اش��خاص تحت نظارت، عالوه بر تنبيه��ات مقرر در اين ماده براي 
اش��خاص تحت نظارت، مدير يا هر يک از دارن��دگان گواهينامه هاي حرفه اي 

متخلف را حسب مورد به يکي از تنبيهات انضباطي زير محکوم مي کند: 
1: اخطار کتبي بدون درج در پرونده

2: اخطار کتبي با درج در پرونده
3: س��لب صالحيت از ادامه ي تصدي سمت در اشخاص تحت نظارت مربوطه 

حداکثر تا دو سال
4: محروميت از تصدي به مديريت در تمام يا برخي از اش��خاص تحت نظارت 

ديگر حداکثر تا دو سال
5: محروميت از اس��تفاده از گواهينامه  حرفه اي صادره توسط سازمان حداکثر 

تا دو سال 
6: جريم��ه نقدي مطابق آيين نامه ي ماده  14 قانون توس��عه ابزارها و نهادهاي 
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مالي جديد
تبصره2: مرجع رس��يدگي به تخلفات مي تواند به منظور پيش��گيري از تکرار 
تخلف يا گسترش دامنه  آن، اعاده  وضعيت به قبل از انجام تخلف يا رفع اثرات 

تخلف انجام شده، اشخاص تحت نظارت را ملزم به موارد زير نمايد: 
1. اصالح يا تقويت نظام کنترل هاي داخلي 

2. اصالح رويه ها و مصوبات داخلي
3. تامين، تکميل و آموزش نيروي انساني در بخش ها و زمينه هاي خاص

4. منع اشخاص تحت نظارت از گسترش کمي يا جغرافيايي فعاليت ها تا زمان 
احراز شرايطي خاص

مرجع رسيدگي همچنين مي تواند براي انجام موارد موضوع اين تبصره، مهلت 
تعيي��ن کرده و رفع تعليق از تمام يا بخش��ي از فعاليت ها يا رفع محدوديت از 
فعاليت هاي اش��خاص تح��ت نظارت را منوط به اج��راي آن ها در مهلت مقرر 
نمايد. در صورت عدم اجراي موارد تعيين ش��ده در اين تبصره در مهلت مقرر، 

مرجع رسيدگي مي تواند تنبيهات مذکور در اين ماده را اعمال کند. 
تبصره3: اعمال تنبيهات موضوع اين ماده مانع از مجازات هايي که در صورت 
ارتکاب جرم، در قوانين پيش بيني ش��ده يا مانع از جبران خساراتي که در اثر 

ارتکاب تخلفات يا جرايم به مشتري يا ساير اشخاص وارد شده، نخواهد شد.

اين دس��تورالعمل در 12 ماده و 18 تبصره در تاريخ 1390/02/24 به تصويب 
هيات مديره س��ازمان بورس و اوراق بهادار رس��يده و از تاريخ ابالغ الزم االجرا 

است.

دستورالعمل ثبت، نگهداري و گزارش دهي اسناد، 
مدارک و اطالعات توسط اشخاص تحت نظارت
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آيين نامه اعطاي مجوز و فعاليت کارگزار 
)در قالب شخصيت حقوقي(

)مصوب جلسه 1383/09/16 شوراي عالي بورس(

 تعاريف
ماده 1: اصطالحات به کار رفته در اين آيين نامه به شرح زير است:

سازمان: منظور سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران است.
کارگزار: موسس��ه اي )شرکتي( اس��ت که با مجوز »سازمان« به نمايندگي از 
طرف اش��خاص و يا به حساب خود حس��ب مورد و براساس قوانين و مقررات 
مرب��وط ب��ه دادوس��تد اوراق بهادار پذيرفته ش��ده در بورس و س��اير خدمات 

کارگزاري مي پردازد.
متقاضي: منظور متقاضي دريافت مجوز کارگزاري است.

بازارگرداني: فعاليتي اس��ت که با هدف کاهش دامنه نوس��انات قيمت اوراق 
بهادار و تامين نقد ش��وندگي آن با مجوز »س��ازمان« توسط »کارگزار« انجام 

مي شود.
حس�اب تضمين بورس: حساب ويژه اي اس��ت که به منظور ايفاي تعهدات 
»کارگزاران،« ناش��ي از فعاليت کارگزاري با هدف حمايت از س��رمايه گذاران، 

افتتاح مي شود.
ش�عبه: واح��دي از کارگزاري اس��ت ک��ه از آن مح��ل به اراي��ه خدمات به 
سرمايه گذاران مي پردازد و در شهري واقع شده است که »سازمان« در آن شهر 

تاالر دارد. تاالرهاي اختصاصي »کارگزار« نيز شعبه تلقي مي شود.



173

نمايندگ�ي: واح��دي از کارگزاري اس��ت که از آن محل ب��ه ارايه خدمات به 
س��رمايه گذاران مي پردازد و در ش��هري واقع شده اس��ت که »سازمان« در آن 
ش��هر تاالر ندارد. تاالره��اي اختصاصي »کارگزار« ک��ه در آن ها معامله انجام 
نمي شود و سفارش هاي دريافتي از آن  شهر براي »شعبه« ارسال مي شود، نيز 

»نمايندگي« تلقي مي شود.
حق عضويت: مبلغي است که بابت فعاليت کارگزاران در بورس به عنوان عضو 
»سازمان« دريافت مي شود. ميزان حق عضويت در ابتداي هر سال توسط هيات  

مديره »سازمان« تعيين مي گردد.
هزين�ه اس�تفاده از تس�هيالت و خدم�ات کارمزدي اس��ت که توس��ط 
»کارگزاران« و در ازاي دريافت خدمات و تس��هيالت از »سازمان« براي انجام 

معامالت اوراق بهادار به »سازمان« پرداخت مي شود.

 خدمات کارگزاري
ماده2*: »کارگزار« مي تواند عمليات زير را انجام دهد:

الف( سرمايه گذاري و خدمات کارگزاري:
  خريد و فروش اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار به  نمايندگي 

از طرف اشخاص و يا به حساب خود
  پذيره نويسي اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس

  اداره امور سرمايه گذاري ها به نمايندگي از طرف اشخاص
  »بازارگرداني« اوراق بهادار

ب( خدمات مالي:
  ارايه مشاوره و راهنمايي به شرکت ها به منظور نحوه عرضه سهام آن ها براي 

فروش در بورس اوراق بهادار
  راهنمايي شرکت ها درمورد طرق افزايش سرمايه و نحوه عرضه  سهام و ساير 

اوراق بهادار براي فروش در بورس اوراق بهادار

آيین نامه اعطاي مجوز و فعالیت کارگزار 
)در قالب شخصیت حقوقي(
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  انجام بررس��ي هاي مالي، اقتصادي، س��رمايه گذاري، ارايه خدمات و نظرات 
مشورتي به سرمايه گذاران

ج( تامين مالي:
 اخذ تسهيالت اعتباري از بانک ها و اشخاص

تبصره1: ارايه خدمات موضوع اين ماده طبق آيين نامه هاي جداگانه اي خواهد 
بود که به تصويب شوراي بورس مي رسد.

تبص�ره 2: اراي��ه هريک از خدم��ات فوق، عالوه ب��ر دادوس��تد اوراق بهادار 
پذيرفته ش��ده، توسط »کارگزار« منوط به کس��ب مجوز جداگانه از »سازمان« 

است.
م�اده3*: »کارگزار« با موافقت »س��ازمان« مي تواند ب��راي انجام فعاليت هاي 
موضوع ماده 2، به ايجاد »شعبه« و »نمايندگي« اقدام نمايد. مسئوليت فعاليت 
»ش��عبه« و »نمايندگ��ي« با »کارگ��زار« خواهد بود. دس��تورالعمل مربوط به 

تصويب هيات  مديره »سازمان« خواهد رسيد.

 گزارش دهي
ماده4: »کارگزار« موظف است اطالعات زير را به »سازمان« ارايه دهد.

الف: گزارش ها و صورت هاي مالي س��االنه حسابرسي شده شرکت، حداکثر سه ماه 
پس از پايان سال مالي

ب: خالصه صورت  حس��اب س��االنه فعاليت هاي کارگزاري با تاييد حس��ابرس 
معتمد بورس، حداکثر دوماه پس از پايان سال مالي

ج: هرگونه تغيير در شرايط اعالم شده به »سازمان« به منظور دريافت مجوز
د: س��اير مدارک و اطالعات مورد درخواس��ت »س��ازمان« و کليه گزارش هاي 

مذکور در آيين نامه هاي مصوب در چارچوب قوانين و مقررات مربوط
ماده5: »کارگزار« مکلف است دفاتر و اسناد و مدارک مربوط به معامالت خود 
را به نحوي که قابل ارايه باشد حداقل به مدت 3سال پس از انجام معامله، براي 

عرضه به »سازمان« نگهداري نمايد.
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ماده6: »سازمان« مي تواند هر زمان که مقتضي بداند راساً و يا توسط حسابرسان 
معتمد بورس اسناد و مدارک »کارگزار« را براي بررسي و تطبيق عملکرد وي 
با قوانين و مقررات و همچنين حفظ حداقل ش��رايط مجوز »کارگزاري« مورد 
بازرس��ي قرار دهد. »کارگزار« مکلف به در اختيار قراردادن اطالعات و مدارک 

مورد درخواست »سازمان« است.

 شرايط اعطاي مجوز و تداوم فعاليت »کارگزار«
ماده7*: »متقاضي« تقاضاي خود را کتباً طبق نمونه هاي تعيين شده، همراه 
با مدارک مورد نياز که توسط هيات مديره »سازمان« تعيين مي شود، به عنوان 

دبيرکل »سازمان« ارسال خواهد نمود.
ماده8*: »متقاضي« بايس��تي داراي هيات مديره اي با حداقل 5 عضو  باش��د. 
اعضاي هيات مديره بايد داراي تحصيالت کارشناسي يا باالتر باشند. حداقل 2 
نفر از اعضاي هيات مديره بايد داراي تحصيالت در رشته هاي مالي، حسابداري، 
اقتصادي، بازرگاني و مديريت باش��ند. اعضاي هي��ات مديره »متقاضي«، بايد 
داراي حداقل پنج س��ال س��ابقه مديريت عمومي يا هفت س��ال سابقه کار در 
شرکت ها و موسسات مالي، سرمايه گذاري، اعتباري و يا موسسات حسابرسي و 
خدمات سرمايه گذاري باشند. اعضاي هيات مديره »کارگزار« بايد داراي حسن 
ش��هرت و اخالق حرفه اي در رشته تجربي خود باشند، و پيشينه کيفري موثر 

نداشته باشد.
تبص�ره: »کارگزار« باي��د عالوه بر مديرعامل، حداق��ل يک  عضو هيات مديره 

موظف داشته باشد.
ماده9*: درصورتي که هيچ يک از اعضاي هيات مديره داراي »گواهي نامه مديريت 
ارشد بازار سرمايه« نباشند، ضروري است مديرعامل خارج از هيات مديره و از ميان 

دارندگان گواهي نامه مذکور انتخاب شود.
تبصره: هيات مديره »س��ازمان« مي تواند تا فراهم  ش��دن ش��رايط اجراي اين 
مصوب��ه و حداکثر تا پايان س��ال 1384، با ش��روع فعالي��ت »کارگزاراني« که 

آيین نامه اعطاي مجوز و فعالیت کارگزار 
)در قالب شخصیت حقوقي(
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مديرعامل معرفي ش��ده آن ها داراي گواهي نامه نمي باش��ند، درصورت معرفي 
حداقل يک نفر نماينده به »سازمان« که واجد شرايط ماده 12 قانون تاسيس 

بورس باشند، موافقت نمايد.
م�اده 10: حداقل س��رمايه موردنياز براي دريافت مج��وز کارگزاري 5 ميليارد 

ريال است. 
تبصره: حداقل س��رمايه الزم براي »کارگزاراني« که در استان تهران فعاليت 

نمي نمايند يک  ميليارد ريال است.
ماده 11: »متقاضي« فعاليت در اس��تان تهران مکلف است هم زمان حداقل 2 

شعبه در ساير استان هاي کشور داير نمايد.
ماده12: حجم معامالت و مجموع تعهدات »کارگزار« ناش��ي از انجام معامالت 
همواره بايد متناس��ب با س��رمايه پرداخت ش��ده »کارگزار« بر طبق آيين نامه 

مربوط باشد.
ماده13: جمع تعهدات »کارگزار« براي تسويه در هر زمان نبايد بيش از مبلغي 

باشد که از طريق »حساب تضمين بورس« پوشش داده شده است.
م�اده14: »کارگزار« بايد براي جبران خس��ارتي که ممکن اس��ت از عمليات 
وي متوجه طرفين معامله ش��ود، افزون بر س��پردن تضمين مقرر در ماده 13 
قانون تاسيس بورس نزد بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران، نسبت به واريز 

سهم الشرکه خود به »حساب تضمين بورس« اقدام نمايد.
تبصره: »س��ازمان« موظف اس��ت حداکثر ظرف مدت 3 م��اه از تصويب اين 
آيين نامه، با تهيه دس��تورالعمل اجرايي، »حساب تضمين بورس« را عملياتي 

کند.
ماده15*: اعضاي هيات مديره بورس، پس از رس��يدگي، در مورد رد يا قبول 
تقاضا، راي مخفي مي دهند و تصميم هاي هيات مديره با اکثريت آراي دو سوم 

از اعضايي که در جلسه رسمي حاضر بوده و راي داده اند، معتبر است.
ماده16*: پس از تاييد صالحيت و واجد ش��رايط ب��ودن »متقاضي« و رئيس 
هيات مديره و يا مديرعامل آن توسط بانک مرکزي، مجوز کارگزاري از طريق 
»هيات مديره بورس« صادر مي گردد. پس از آن ثبت شرکت کارگزاري انجام 
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مي گيرد.
تبصره: تاييديه مورد نظر حداکثر ظرف مدت يک ماه از س��وي بانک مرکزي 

ارايه مي شود.
م�اده17*: تصميم ه��اي هي��ات مديره ب��ورس در مورد قبول ي��ا رد تقاضاي 
کارگزاري توس��ط دبيرکل سازمان به »متقاضي« ابالغ خواهد شد و در صورت 
رد تقاضا، »متقاضي« مي تواند ظرف يک ماه به ش��وراي بورس ش��کايت کند. 
ش��وراي بورس موضوع را مورد رسيدگي قرار داده و اعالم نظر خواهد کرد. راي 
شوراي بورس قطعي است. »متقاضي« نمي تواند قبل از گذشت يک سال تمام 

از تاريخ رد قطعي تقاضاي خود، دوباره تقاضاي کارگزاري نمايد.
ماده18*: ه��ر »متقاضي« که عضويت او به تصويب »هيات مديره« رس��يده 
اس��ت، بايد ظ��رف 14 روز از تاريخ اعالم پذيرفته ش��دن، مبلغي را به عنوان 
وروديه که توس��ط »هيات مديره« تعيين ش��ده اس��ت، تماما پرداخت نمايد. 

وجوهي که به عنوان وروديه دريافت مي شود، قابل استرداد نيست.
ماده19: کليه کارکنان »کارگزار« که براي انجام دادوستد با سيستم معامالتي 
کار مي کنند بايد حداقل داراي »گواهي نامه اصول مقدماتي کارگزاري« باشند.

ماده20*: »کارگزار« مکلف است فضاي مناسب اداري، تجهيزات و نرم افزارهاي 
مورد نياز را به تشخيص »سازمان« تامين کند.

ماده21*: »کارگزار« مکلف اس��ت ساالنه مبالغي تحت عنوان »حق عضويت« 
و »حق اس��تفاده از تس��هيالت و خدمات« را که توسط »هيات مديره« تعيين 

مي شود، به »سازمان« پرداخت نمايد.
ماده22: هر شخص حقيقي يا حقوقي که سهامدار يا عضو هيات مديره يکي از 
شرکت هاي سهامي خاص باشد، در هيچ شرکت سهامي عام يا خاص کارگزاري 

ديگري نمي تواند سهامدار باشد.
ماده23: هر شخص حقيقي يا حقوقي که در يک »کارگزار« سهامي عام بيش 
از %10 سهام دارد، نمي تواند در ساير شرکت هاي »کارگزار« سهامي عام بيش 

از يک درصد سهامدار باشد.
تبص�ره: مديرعامل، قائم مق��ام و معاونين وي مجاز نيس��تند در بيش از يک 

آيین نامه اعطاي مجوز و فعالیت کارگزار 
)در قالب شخصیت حقوقي(
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شرکت کارگزاري فعاليت مديريتي داشته باشند.
ماده24*: »متقاضي« مکلف اس��ت پس از دريافت مجوز در مدت حداکثر 4 

ماه فعاليت خود را شروع نمايد. در غير اين صورت، مجوز وي لغو مي شود.
تبص�ره1: اش��خاص حقيقي ک��ه به اخ��ذ گواهي نامه  هاي »اص��ول مقدماتي 
کارگزاري«، »تحليل گري در بازار س��رمايه« و »مديريت ارش��د بازار سرمايه« 
نايل مي شوند، در صورتي که به طور مستمر به مدت 1 سال و يا غيرمستمر به 
مدت 2 سال نزد »کارگزاري« فعاليت تمام وقت نداشته باشند، گواهي نامه آنان 

لغو شده و به مرحله قبل از اخذ آخرين گواهي تنزل مي يابند.
تبص�ره2: »کارگزار« ملزم به رعايت کليه قوانين و مقررات و بخش��نامه هاي 

مربوطه خواهد بود.

 تعليق و لغو مجوز
م�اده25*: در صورتي ک��ه »کارگزار« هر يک از ش��رايط اوليه اعطاي مجوز را 
براساس گزارش »سازمان« از دست بدهد، هيات مديره »سازمان« براي کسب 
ش��رايط مزبور، حداکثر يک ماه مهلت منظور مي نمايد. در صورت عدم تحقق 
شرايط، هيات مديره »سازمان« براساس اختيارات قانوني خود تصميم مقتضي 

اتخاذ خواهد نمود.
ماده26: »کارگزار« نمي تواند بدون کس��ب موافقت »س��ازمان« فعاليت خود 
را متوقف نمايد. در غيراين صورت، براس��اس آيين نام��ه مربوطه، با »کارگزار« 

متخلف رفتار خواهد شد.
م�اده27: در صورت درخواست »کارگزار« براي لغو مجوز، »سازمان« حداکثر 
در مدت 14 روز کاري به اين درخواست رسيدگي خواهد کرد و تا زمان اعالم 
نظر »سازمان«، نماد معامالتي»کارگزار« متوقف خواهد بود، در صورت موافقت 
با لغو مجوز »کارگزار« ملزم است در اسرع وقت نسبت به تسويه بدهي ها و انجام 

تعهدات خود اقدام کند.
تبصره: »س��ازمان« مکلف اس��ت مراتب لغو مجوز را به نحو مناسب به 
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اطالع بازار برس��اند و نظ��ارت الزم را بر انجام تس��ويه و ايفاي تعهدات 
»کارگزار« نسبت به مشتريان خود اعمال نمايد.

 ساير موارد
ماده28: »کارگزاراني« که پيش از تصويب اين آيين نامه مجوز کارگزاري را از 
»س��ازمان« دريافت کرده اند، مکلف اند حداکثر ظرف مدت 6 ماه پس از تاريخ 
تصويب اين آيين نامه، ش��رايط س��رمايه خود را با مفاد ماده 10 اين آيين نامه 

تطبيق دهند.
تبص�ره: احراز صالحيت کارکن��ان »کارگزاران« موضوع اي��ن ماده و انطباق 

مدارک آنان با گواهي نامه هاي جديد بر عهده »سازمان« است.
م�اده29: دس��تورالعمل هاي اجرايي اي��ن آيين نامه به تصوي��ب هيات مديره 

»سازمان« مي رسد.

* موادي که با ستاره مشخص گرديده اند براساس دستورالعمل صدور مجوز تاسيس و 
فعاليت کارگزاري در بورس مصوب 1386/06/31 هيات مديره س�ازمان بورس و اوراق 

بهادار ملغي شده اند.

آيین نامه اعطاي مجوز و فعالیت کارگزار 
)در قالب شخصیت حقوقي(
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فصل سوم

مصوبات و مقررات
مربوط به فعالیت ها
و معامالت
در بورس کاالی ايران
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اساسنـامـه شرکت بورس کاالي ايران )سهامي عام(

اساسنـامـه شرکت بورس کاالي ايران )سهامي عام(
)مصوب 1386/01/19 و اصالحيه 1390/02/20 و 1391/02/30 و 

1392/02/30 و 1393/03/05 و 1395/05/28 مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت بورس کاالی ايران و سازمان بورس و اوراق بهادار(

 فصل اول: تعاريف

ماده 1: کليه اصطالحات و واژه  هايی که در ماده يک قانون بازار اوراق بهادار 
جمهوری اسالمی ايران مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسالمی تعريف 
ش��ده اند، به همان مفاهيم در اين اساسنامه نيز کاربرد دارند. واژه  های ديگر 

دارای معانی زير می باشند:
1: قان��ون: قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اس��المی اي��ران مصوب آذرماه 

1384 مجلس شورای اسالمی و اصالحات بعدی آن.
2: قانون تجارت: قانون تجارت مصوب س��ال 1311 همراه با اصالحيه س��ال 

1347و اصالحات بعدی آن.
3: مقررات: اعم اس��ت از مصوبات هيات وزيران، شورا، سازمان و نيز مصوبات 
ساير مراجع در حدود اختيارات تفويض شده به آنان تحت هر عنوان )از قبيل 
آيين نامه، دس��تورالعمل، رويه اجرايی و بخش��نامه( در خص��وص بازار اوراق 
بهادار،ب��ورس کاال،اوراق بهادارمبتن��ی برکاال و فعاالن آن که توس��ط مراجع 

ذيصالح و درچارچوب قانون جهت اجرا ابالغ شده باشند.
4: عضو: ش��خصی اس��ت که تحت اين عن��وان مطابق قان��ون و مقررات نزد 
ش��رکت، پذيرفت��ه ش��ده و دارای صالحيت  های حرفه ای، مال��ی، عمومی و 

وظايف تعيين شده در قانون و مقررات است.
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5: سرمايه گذار: شخصی است که مالک کاال های پذيرفته شده يا اوراق بهادار 
مبتنی برکاالی پذيرفته شده در بورس بوده و يا به همين منظور اقدام کرده 

است.
6:کاالی پذيرفته ش��ده: کااليی اس��ت که مطابق قانون و مقررات در شرکت 

پذيرفته شده و شرکت تسهيالت خريد و فروش آن را فراهم آورده است.
7: ورقه بهادارمبتنی برکاالی پذيرفته ش��ده: ورقه بهاداری اس��ت که مطابق 
قانون و مقررات در شرکت، پذيرفته شده و شرکت تسهيالت خريد و فروش 

آن را فراهم آورده است.
8: کنترل: به تعريف اس��تاندارد های حس��ابداری ملی عبارت است از توانايی 
راهبری سياست های مالی وعملياتی يک واحد تجاری به منظورکسب منافع 

از فعاليت  های آن.
9: ش��خص مرتبط: هر ش��خص حقيقی يا حقوقی که از طريق قرار داد يا هر 
رابطه حقوقی ديگر، حقوق و تعهدات متقابلی نس��بت به شرکت داشته باشد 

شخص مرتبط با شرکت محسوب می شود.

 فصل دوم: نام، موضوع، مدت، تابعيت و مرکز اصلی

ماده 2: نام ش��خص حقوقی که طبق اين اساسنامه تاسيس و اداره می شود، 
»ش��رکت بورس کاالی ايران )س��هامی عام(« اس��ت که از اين پس شرکت 

ناميده می شود.
ماده 3: موضوع شرکت عبارتست از:

1: تش��کيل، س��ازماندهی و اداره بورس کاال به صورت متش��کل ،س��ازمان 
يافته و خودانتظ��ام به منظورانجام معامالت کاال های پذيرفته ش��ده واوراق 
بهادارمبتنی برکاالی پذيرفته شده، توسط اشخاص ايرانی و غيرايرانی مطابق 

قانون و مقررات.
2: پذيرش کاالهاو اوراق بهادارمبتنی بر آن ازقبيل کاال های صنعتی، معدنی 

وکشاورزی واوراق بهادار مبتنی بر هرکدام مطابق قانون و مقررات.
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3: تعيين شرايط عضويت برای گروه  های مختلف از اعضا، پذيرش متقاضيان 
عضويت، وضع و اجرای ضوابط حرفه ای و انضباطی برای اعضا، تعيين وظايف 
و مس��ئوليت  های اعض��ا و نظارت بر فعاليت آن ه��ا و تنظيم روابط بين آن ها 

مطابق قانون و مقررات.
4: فرآهم آوردن ش��رايط الزم برای دسترس��ی منصفانه اعضا به منظور انجام 
معام��الت کاالها و اوراق بهادار مبتنی بر کاالی پذيرفته ش��ده مطابق قانون 

و مقررات.
5: همکاری و هماهنگی با نهاد های مالی، ش��رکت ها ،ارگان ها و سازمان هايی که 
بخشی از وظايف مربوط به دادوستد کاال  های پذيرفته شده و اوراق بهادار مبتنی 
برکاالی پذيرفته شده ، يا انتشار و پردازش اطالعات مرتبط با بورس کاالرا به عهده 

دارند، از جمله شرکت  های  سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسويه وجوه.
6: انجام تحقيقات، آموزش و فرهنگ س��ازی مرتبط با فعاليت  های بورس کاال 
من جمله از طريق تهيه، تدوين، انتشار و توزيع نشريات مکتوب، الکترونيک 
و به طور کلی تمامی محصوالت نوشتاری، ديداری، شنيداری و چند رسانه ای 
پس از اخ��ذ مجوز های قانونی الزم، با هدف اطالع رس��انی، فرهنگ س��ازی، 

آموزش، بهبود و گسترش دادوستد در بورس کاال.
7: هم��کاری با بورس  های ديگ��ر در ايران و خارج از اي��ران به منظور تبادل 

اطالعات و تجربيات، يکسان سازی مقررات و استانداردها.
8: نظارت بر حسن انجام معامالت کاال های پذيرفته شده و اوراق بهادارمبتنی 

برکاالی پذيرفته شده در بورس کاال.
9: تهيه، جمع آوری، پردازش، انتشار و يا اعالم اطالعات مربوط به سفارش ها 
و معامالت کاال های پذيرفته شده و اوراق بهادارمبتنی برکاالی پذيرفته شده 

طبق قانون و مقررات.
10: نظارت بر عرضه کنندگان کاال های پذيرفته شده، در بورس کاال و ناشران 

اوراق بهادار مبتنی برکاالی پذيرفته شده ،مطابق قانون و مقررات.
11: پذيرش انبارها، نظارت برفعاليت آن ها و انجام عمليات مربوط به انبارها 

که در جهت تسهيل دادوستد معامالت دربورس کاال انجام می شود.

اساسنـامـه شرکت بورس کاالي ايران )سهامي عام(
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12: اجرای ساير وظايفی که مطابق قانون و مقررات به عهده شرکت گذاشته 
شده يا می شود.

تبص�ره: انجام موضوع من��درج دربند11 اين ماده پس از آمادگی ش��رکت 
س��پرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تس��ويه وجوه در چهارچوب مقررات به 

آن شرکت منتقل خواهد شد.
م�اده 4: ش��رکت تابعيت ايران��ی دارد و مدت فعاليت آن از تاريخ تاس��يس 

نامحدود است.
ماده 5: مرکز اصلی ش��رکت در تهران اس��ت و تعيين و تغيير نش��انی مرکز 
اصلی منوط به تصويب هيات مديره شرکت خواهد بود. هيات مديره شرکت 
می تواند طبق مقررات در هر موقع و هرکجا که الزم بداند شعبه يا نمايندگی 

در داخل يا خارج کشور داير يا منحل نمايد.

 فصل سوم: چهارچوب فعاليت

ماده 6: تمامی ارکان شرکت اعم از مجامع عمومی، مديران، بازرس/ حسابرس 
و همچنين اعضای شرکت و اشخاص تحت »کنترل« آن مکلفند کليه قوانين 
و مق��ررات را رعايت و اجرا نمايند. تصميمات، اقدامات و فعاليت های ارکان، 
اعضا و اش��خاص تحت »کنترل« شرکت، تحت نظارت سازمان در چهارچوب 
قانون، مقررات و اساسنامه شرکت می باشد. مفاد اين ماده بر اطالق يا عموم 

کليه مواد اساسنامه و ديگر اختيارات ارکان و اعضای شرکت حاکم است.
ماده 7: مقررات موضوع ماده 6 از جمله شامل موارد زير خواهد بود:

1: وظايف، اختيارات و مسئوليت  های شرکت و هر يک از ارکان يا مديران
2: الزام شرکت به ارايه اطالعات به ارکان بازار اوراق بهادار، اشخاص يا مراجع 

ذيصالح ديگر يا انتشار اطالعات برای عموم حسب مورد
3: نحوه پذيرش، تعليق و لغو عضويت اعضا يا خودداری از پذيرش متقاضيان 
عضوي��ت، صالحيت  های حرفه ای و اخالقی مدي��ران اعضا، مقررات انضباطی 
حاکم بر آنها، وظايف آن ها و همچنين نحوه خاتمه فعاليت آن ها در شرکت
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4: مناب��ع درآمد ش��رکت، پرداخت کنندگان، زمان پرداخ��ت، نحوه پرداخت 
منابع ياد ش��ده و ضمانت اجرای عدم پرداخت آن ها و همچنين نحوه ثبت و 

نگهداری حساب ها
5: رويه  های اجرايی، نحوه اداره، تش��کيالت س��ازمانی، صالحيت حرفه ای و 
اخالق��ی مديران و کارکنان ش��رکت، وظايف و مس��ئوليت  های آنها، الزام به 
گذراندن دوره  های آموزشی خاص توسط آن ها و حداقل تعداد کارکنان مورد 

نياز شرکت
6: اصالح و بهبود نرم افزار های مورد استفاده يا الزام به استفاده از نرم افزار های 

خاص
7: نحوه تبليغات شرکت و اعضا آن

8: نحوه رس��يدگی به شکايت  های مربوط به معامالت کاال های پذيرفته شده 
واوراق بهادارمبتن��ی برکاالی پذيرفته ش��ده و همچني��ن فعاليت  های اعضا 

توسط شرکت
9: نحوه اس��تقرار سيستم کنترل  های داخلی، مديريت ريسک و کنترل تضاد 

منافع با سرمايه گذاران
10: پذي��رش کاالها و اوراق بهادار مبتنی بر کاال، نوع کاال های قابل پذيرش، 
و ظايف و مس��ئوليت  های ش��رکت در مورد نظارت بر حفظ ورعايت شرايط 
پذيرش توس��ط عرضه کنندگان و ناش��ران و تعليق ي��ا لغو پذيرش کاال های 

پذيرفته شده و اوراق بهادار مبتنی برکاالی پذيرفته شده
11: نح��وه نظارت بر حس��ن انجام معامالت کاال های پذيرفته ش��ده و اوراق 
بهادار مبتنی برکاالی پذيرفته شده جهت جلوگيری از وقوع تخلفات و جرائم 

و ضرورت اعالم آن ها به سازمان
12: مس��ئوليت ش��رکت، مديران، کارکنان و اش��خاص مرتبط ش��رکت در 

خصوص ارايه يا افشای اطالعات مربوط به نقض قانون و مقررات

اساسنـامـه شرکت بورس کاالي ايران )سهامي عام(
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 فصل چهارم: سرمايه، ترکيب سهامداران و نقل و انتقال سهام

ماده 8: سرمايه شرکت مبلغ 450 ميليارد ريال می باشد که به 450 ميليون 
س��هم عادی1.000 ريالی با نام تقس��يم ش��ده و تمام آن ب��ه صورت نقدی 

پرداخت شده است.
ماده 9: سهامداران شرکت به صورت زير دسته بندی می شوند:

1: دس��ته اول: اشخاص حقوقی که مطابق قانون تاس��يس بورس اوراق بهادار 
مصوب ارديبهش��ت ماه 1345 مج��وز فعاليت کارگزاری درياف��ت کرده اند يا 
مطابق قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 مجوز کارگزاری يا کارگزار/

معامله گری دريافت داشته و به عضويت شرکت پذيرفته می شوند.
2: دسته دوم: توليدکنندگان، توزيع کنندگان و ساير فعاالن مربوط به بورس 

و انواع کاال های قابل پذيرش در بورس کاال.
3: دسته سوم:نهاد های مالی به استثنای اشخاص دسته اول فوق .

4: دسته چهارم: اشخاصی که جزء دسته اول ، دوم يا سوم نيستند.
تبصره: فهرست اش��خاصی که جزو دسته اول، دوم و سوم محسوب می شوند، 

توسط سازمان تعيين می گردد.
ماده 10: حداکثر درصد سهام متعلق به هر يک از دسته  های اول، دوم وسوم 
که در ماده 9 تعريف شده است، در زمان تاسيس و تغييرات بعدی آن توسط 

سازمان تعيين می شود.
ماده 11: هر ش��خص در هر زمان می تواند به طور مستقيم يا غيرمستقيم )از 
طريق اش��خاص وابس��ته به خود( حداکثر 2/5 درصد از س��هام شرکت را در 

مالکيت داشته باشد.
ماده 12: نقل و انتقال س��هام و حق تقدم خريد س��هام فقط درون هريک از 
دسته  های سهامداری تعريف شده در ماده 9 مجاز است مگر با تصويب هيات 
مديره سازمان و در نقل و انتقال سهام و حق تقدم خريد سهام عالوه بر قانون 

تجارت، رعايت مقررات نيز الزامی است.
ماده 13: هرگونه تغيير در س��رمايه شرکت اعم از کاهش يا افزايش منحصراً 
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در صالحي��ت مجم��ع عمومی فوق العاده اس��ت. دعوت از اي��ن مجمع برای 
بررسی موضوع تغيير سرمايه، موکول به اعالم تاييد سازمان مبنی بر رعايت 
قوانين و مقررات می باشد. مجمع عمومی فوق العاده می تواند به هيات مديره 
اج��ازه دهد پس از اخذ مجوز از س��ازمان، ظرف مدت معينی که نبايد از دو 
س��ال تجاوز کند، سرمايه شرکت را تا مبلغ معينی از طريقی که اين مجمع 

مشخص نموده است، افزايش دهد.
تبصره: هيات مديره ش��رکت عالوه بر اختيارات تعيين ش��ده در قانون تجارت 
موظف است با اعالم سازمان نيز نسبت به پيشنهاد افزايش سرمايه اقدام و کليه 
تش��ريفات قانونی آن را انجام دهد. سهامداران شرکت هنگام افزايش سرمايه در 
خريد س��هام شرکت حق تقدم خواهند داش��ت مگر اينکه به موجب تصميمات 
مجمع عمومی، قانون و مقررات، اين حق از آنان سلب شده باشد که در اين صورت 
اش��خاصی که س��هام جديد برای فروش به آن ها عرضه می ش��ود بايد تعيين و 
موافقت س��ازمان در اين خصوص اخذ شده باشد. در هر حال در افزايش سرمايه 

شرکت بايد حداقل سرمايه اعالمی سازمان رعايت شود.
ماده 14: س��رمايه ش��رکت با تصويب مجمع عموم��ی فوق العاده و با رعايت 
مق��ررات مربوطه از طريق صدور س��هام جديد قابل افزايش می باش��د. تاديه 

مبلغ اسمی سهام جديد به يکی از طرق زير امکان پذير است:
� پرداخت نقدی مبلغ اسمی سهام

� تبديل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جديد،
� انتقال س��ود تقسيم نش��ده، اندوخته يا عوايد حاصل از اضافه ارزش سهام 

جديد به سرمايه شرکت،
� تبديل اوراق مشارکت شرکت به سهام

تبصره: انتقال اندوخته قانونی به سرمايه ممنوع است
م�اده 15- در ص��ورت تصوي��ب افزايش س��رمايه از مح��ل مطالبات نقدی 
س��هامداران، در مجمع عمومی فوق العاده، تاديه مبلغ اس��می سهام جديد از 
محل مطالبات نقدی س��هامداران انجام خواهد شد مگرآنکه عدم موافقت هر 

يک از سهامداران در اين خصوص به شرکت اعالم گردد.
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تبصره: مطالبات نقدی س��هامداران بابت س��ود با تصويب يا اجرای افزايش 
سرمايه از اين محل، حال شده تلقی گرديده و در صورت مطالبه سهامداران 

پرداخت می شود.
ماده 16: هيچ يک از س��هامداران نمی تواند تمام يا قس��متی از س��هام خود 
يا حقوق و منافع ناش��ی از آن را از طريق وکالت، بيع ش��رط، معامله با حق 
استرداد و امثال آن مقيد سازد يا به وثيقه )به استثنای سهام وثيقه مديران( 

بگذارد. اين نکته بايد در برگه سهام قيد شود.
ماده 17: مش��خصات کامل، کد ملی ده رقمی و کدپستی ده رقمی و نشانی 
صاحب سهم بايد در هنگام پذيره نويسی سهام و هنگام انتقال سهام در دفتر 
ثبت س��هام شرکت مطابق آنچه صاحب سهم اعالم می کند، درج گردد. ابالغ 
به نشانی صاحب سهم که طبق اين ماده به ثبت می رسد تا زمانی که نشانی 

ديگری توسط وی به شرکت اعالم نشده باشد، معتبر خواهد بود.
ماده 18: پذيرش ش��رکت در بورس اوراق بهادار و بازار های خارج از بورس 

منوط به موافقت سازمان است.
م�اده 19: اوراق س��هم و مندرجات آن بايد مطابق قانون تج��ارت و مواد اين 
اساس��نامه به ويژه م��اده 15 صادر گرديده و به امض��ای مدير عامل و يکی از 

اعضای هيات مديره به انتخاب هيات مديره برسد.
تبصره: تا زمان صدور ورقه س��هم، گواهينامه موقت سهم با ذکر مواردی که 

بر روی برگه سهام بايد قيد شود، مطابق قانون تجارت صادر می گردد.

 فصل پنجم: ارکان شرکت

ماده 20: ارکان شرکت عبارتند از:
1( مجامع عمومی

2( هيات مديره
3( مدير عامل

4(بازرس/حسابرس
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 فصل ششم: مجامع عمومی

ماده 21: وظايف و اختيارات مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت، همان 
وظاي��ف و اختي��ارات مندرج در قانون تجارت ب��رای مجامع عمومی عادی و 
فوق العاده شرکت  های سهامی عام است، مگر اينکه به موجب قانون، مقررات 

يا مواد اين اساسنامه ترتيب ديگری برای آن مقرر شده باشد.
ماده 22: کليه جلس��ات مجامع عمومی عادی و فوق العاده با حضور نماينده 
سازمان رس��ميت می يابد. نماينده سازمان به عنوان ناظر در مجامع عمومی 
ش��رکت حضور يافته و چنانچه تش��خيص دهد تصميمات اتخاذ شده در اين 
مجامع برخالف قانون، مقررات يا منافع عموم به خصوص عموم سرمايه گذاران 
اس��ت، موظف اس��ت موضوع را به رئيس مجمع اطالع ده��د. رئيس مجمع 

مکلف است تذکرات ناظر را به سهامداران حاضر در جلسه اعالم نمايد.
تبصره: تصميمات مجمع عمومی پس از تاييد سازمان مبنی بر عدم مغايرت 
با قوانين و مقررات معتبر است. در صورت عدم تاييد مصوبات مجمع عمومی 
از س��وی س��ازمان، هيات مدي��ره مجاز به اجرای مصوبه نب��وده و در صورت 
ل��زوم بايد مجمع عمومی را جهت تعيين تکليف دعوت نمايد.عدم اعالم نظر 

سازمان طی 10 روزکاری به منزله تاييد تلقی می گردد.
م�اده 23: در کلي��ه مجامع عمومی، صاحبان س��هام يا وکي��ل يا قائم مقام 
قانونی آن ها، صرف نظر از تعداد س��هام خود می توانند حضور به هم رس��انند 
و برای هر يک س��هم فقط يک رای خواهند داش��ت؛ مگر در انتخاب اعضای 

هيات مديره که مطابق ماده 88 قانون تجارت عمل خواهد شد.
تبصره 1: هرگاه س��هامداری س��هام خود را به ديگری انتقال دهد، سهامدار 
بع��دی در صورتی حق حضور در مجامع عمومی و فوق العاده را دارد که قبل 
از انعقاد اين مجامع، مراتب نقل و انتقال س��هام وی با رعايت کليه مقررات و 
مواد اين اساس��نامه در دفتر ثبت س��هام شرکت به ثبت برسد. ورقه ورود به 
جلس��ه مجمع به اشخاصی داده می ش��ود که نام آن ها در دفتر سهام شرکت 

به ثبت رسيده باشد.
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تبصره 2: هيچ ش��خص حقيقی يا حقوقی نمی تواند وکالت سهامداران ديگر 
را به نحوی که به همراه س��هام خود بيش از 2/5 درصد از کل س��هام شرکت 

باشد در مجامع عمومی برعهده بگيرد.
هي��چ ش��خص حقيقی يا حقوقی نم��ی تواند در مجمع وکال��ت بيش از يک 
س��هامدار را ب��ر عهده بگيرد. در خص��وص وکالت اش��خاص حقيقی صرفا و 
کالتنامه  های رس��می و يا با تاييد امضای موکل توسط دفترخانه  های اسناد 

رسمی مجاز می باشد .
ماده 24: مجامع عمومی شرکت با رعايت مفاد قانون تجارت، به صورت زير 

تشکيل می شوند:
1: مجم��ع عمومی ع��ادی: اين مجمع باي��د حداقل هر س��ال يک بار، برای 

رسيدگی به موارد زير تشکيل  شود:
� استماع گزارش هيات مديره در خصوص عملکرد سال مالی قبل

� استماع گزارش بازرس / حسابرس
� بررسی و تصويب صورت  های مالی سال مالی قبل

� تصويب ميزان سود تقسيمی
� تصويب ميزان پاداش و حق حضور اعضای هيات مديره

� تعيين بازرس/ حسابرس اصلی و علی البدل شرکت و حق الزحمه آن ها
� تعيين روزنامه/ روزنامه  های کثيراالنتشار جهت درج آگهی  های شرکت

� انتخاب مديران
� انتشار اوراق بهادار قابل تعويض با سهام

س��اير مواردی که به موجب قانون تجارت در صالحيت مجمع عمومی عادی 
می باشد.

2: مجمع عمومی فوق العاده: اين مجمع در هر زمان جهت بررسی موارد زير 
تشکيل می شود:

� تغيير در مفاد اساسنامه
� تغيير در ميزان سرمايه )افزايش يا کاهش(

� انتشار اوراق بهادار قابل تبديل با سهام
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� انحالل شرکت پيش از موعد با رعايت مقررات قانون تجارت
تبصره 1: هيات مديره موظف اس��ت تش��ريفات مربوط به دعوت و تشکيل 
جلسه موضوع اين ماده را به گونه ای انجام دهد که اين جلسه برای هر سال 

مالی، در چهار ماه نخست سال مالی بعد تشکيل گردد.
تبصره 2: در صورتی که جلسه مجمع عمومی عادی برای طرح و تصميم گيری 
راج��ع به موضوعات اين ماده برای بار اول رس��ميت نياب��د؛ هيات مديره بايد 
بالفاصله تش��ريفات مربوط به تش��کيل جلس��ه مجمع عمومی ع��ادی را در 

نوبت  های بعد تا تصميم گيری در خصوص موضوعات اين ماده انجام دهد.
تبصره 3: در صورتی که صورت  های مالی شرکت در جلسه مربوط به تصويب 
نرسد، مجمع عمومی عادی بايد در همان جلسه يا جلسه ديگری که حداکثر 
ظرف مدت بيس��ت روز تشکيل خواهد ش��د، اصالحات الزم در صورت  های 
مالی را مشخص کرده و مهلتی را که بيش از سه ماه نباشد، برای اعمال اين 

اصالحات به هيات مديره بدهد.
تبصره 4: تصويب صورت  های مالی س��االنه ش��رکت پ��س از قرائت گزارش 
بازرس/ حس��ابرس معتبر خواهد بود. اي��ن موضوع در مورد صورت  های مالی 

اصالح شده نيز بايد رعايت شود.
تبصره 5: حضور بازرس/حسابرس يا نماينده وی جهت قرائت گزارش بازرس/

حسابرس الزامی است.
تبصره 6: تفويض تصويب ميزان پاداش و حق حضور اعضای هيات مديره و 

تعيين بازرس / حسابرس، به مديران شرکت مجاز نمی باشد.
تبصره 7: مجمع عمومی می تواند نس��بت معينی از س��ود خالص س��اليانه 
شرکت را به عنوان پاداش به اعضای هيات مديره تخصيص دهد، اين نسبت 
نبايد از پنج درصد س��ودی که در همان س��ال به صاحبان س��هام پرداخت 

می شود تجاوز نمايد.
ماده 25: عالوه بر اش��خاصی که مطاب��ق قانون تجارت، حق يا وظيفه دارند 
مجامع عمومی را دعوت کنند. سازمان نيز هر زمان که تشخيص دهد منافع 
عموم و به خصوص س��رمايه گذاران ايج��اب می کند، می تواند از هيات مديره 
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شرکت بخواهد مجمع عمومی عادی يا فوق العاده شرکت را برای تصميم گيری 
در خصوص موضوع معينی دعوت نمايد در اين صورت هيات مديره ش��رکت 
بايد ظرف مدتی که س��ازمان با توجه به تش��ريفات دعوت و برگزاری مجامع 

تعيين می کند، نسبت به دعوت و تشکيل جلسه مجمع اقدام کند.
ماده 26: هيات رئيس��ه هر مجمع عمومی مطاب��ق ماده 101 قانون تجارت 
انتخاب می ش��ود و وظيفه اداره جلسه مجمع را خواهد داشت. رئيس جلسه 
مجم��ع عمومی ب��ه عهده رئيس و در غياب وی ناي��ب رئيس هيات مديره و 
در غي��اب اين دو يکی از اعضای هيات مديره به انتخاب اعضای حاضر هيات 

مديره يا مجمع عمومی خواهد بود.
ماده 27: در دعوت، تش��کيل، اداره و تصميم گيری در مجامع عمومی عالوه 

بر قانون تجارت، مقررات نيز بايد رعايت شوند.
تبصره: حد نصاب برای رس��ميت جلس��ات مجامع عمومی و تعداد آراء الزم 
برای اتخاذ تصميم در اين جلسات، مطابق قانون تجارت و مقررات خواهد بود.

 فصل هفتم: هيات مديره

ماده 28: ش��رکت توسط هيات مدير های غيرموظف مرکب از هفت شخص 
که توس��ط مجمع عمومی عادی با توجه به اين اساس��نامه، قانون تجارت و 

مقررات برای مدت دو سال انتخاب می شوند، اداره خواهد شد.
ماده 29: مجمع عمومی عادی بايد 3عضو علی البدل هيات مديره را انتخاب 
نمايد تا در صورت فوت، استعفا يا برکناری هر يک از اعضای اصلی به ترتيبی 
که مجمع عمومی عادی تعيين کرده است، جايگزين عضو اصلی شوند. مدت 
ماموريت عضو علی البدل جانش��ين، برابر مدت باقيمانده از ماموريت فردی از 

هيات مديره است که عضو علی البدل جانشين وی شده است.
تبصره:در صورتی که بنا به هر دليل عضو علی البدل جهت ترميم هيات مديره 
وجود نداشته باشد، هيات مديره موظف است ظرف حداکثر دو ماه تشريفات 
مربوط به تش��کيل مجمع عمومی ع��ادی را جهت انتخاب اعضای علی البدل 
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هيات مديره انجام دهد.
ماده 30: تجديد انتخاب اعضا هيات مديره و اعضا علی البدل برای دوره  های 

بعد بالمانع است.
م�اده 31: قبل از انتخاب اعضا حقيقی هيات مدي��ره اعم از اصلی و علی البدل، 
نامزد های تصدی اين س��مت ها بايد مطابق روی های که سازمان تعيين می کند، 
نزد سازمان ثبت نام کرده و اطالعات الزم را ارايه دهند تا صالحيت  های حرفه ای 
و عمومی آن ها بررس��ی شده و به تاييد س��ازمان برسد. نمايندگان اعضا حقوقی 
هيات مديره بايد قبل از قبول سمت حداکثر 10 روز پس از انتخاب، به سازمان 
معرفی ش��ده و اطالعات الزم را ارايه دهند ت��ا صالحيت  های حرفه ای و عمومی 

آن ها بررسی شده و به تاييد سازمان برسد.
تبصره 1: در صورتی که به تش��خيص س��ازمان هر يک از اعضا هيات مديره 
در طی دوره مس��ئوليت صالحيت خود را از دس��ت بدهد يا معلوم ش��ود از 
ابتدا صالحيت الزم را نداشته است، سازمان می تواند اقدام به رد صالحيت و 

ممانعت از ادامه فعاليت وی نمايد.
تبصره 2: حداقل 40 روز قبل از تشکيل جلسه مجمع عمومی برای انتخاب 
اعض��ا هيات مديره جديد، هيات مدي��ره فعلی بايد اين موضوع را در روزنامه 
کثيراالنتش��ار ش��رکت آگهی کند. در صورتی که اين آگهی به موقع انتش��ار 
نيابد، س��ازمان می تواند راسا نسبت به انتشار آن اقدام کند. سازمان می تواند 
در ش��رايط ويژه از جمله در انتخاب اولين اعضای هيات مديره مدت مذکور 

در اين تبصره را کاهش دهد.
ماده 32: هريک از مديران بايد الاقل 500 س��هم از سهام شرکت را در تمام 
م��دت ماموريت خود دارا باش��د و آن را به عنوان وثيقه به صندوق ش��رکت 
بسپارد، اين س��هام برای تضمين خساراتی است که ممکن است از تقصيرات 
مديران منفردا يا مش��ترکا بر ش��رکت وارد ش��ود. س��هام مذکور با نام بوده و 
قابل انتقال نيس��ت و مادامی که مديری مفاصاحساب دوره تصدی خود را در 
شرکت دريافت نداشته است، سهام مذکور، در صندوق شرکت به عنوان وثيقه 
باق��ی خواه��د ماند. در صورت انتقال قانونی يا قضايی س��هام مورد وثيقه و يا 
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افزايش يافتن تعداد س��هام الزم به عنوان وثيقه، عضو هيات مديره بايد ظرف 
مدت يک ماه تعداد س��هام الزم به عنوان وثيقه را تهيه و به صندوق ش��رکت 
بس��پارد. وثيقه بودن اين س��هام، مانع اس��تفاده از حق رای آن ها در مجامع 

عمومی و پرداخت سود آن ها به صاحبان شان نخواهد بود.
م�اده 33: س��ازمان می تواند يک عضو ناظر بدون ح��ق رای در هيات مديره 
داش��ته باشد. عضو ناظر سازمان حق شرکت در جلسات هيات مديره را دارد و 
دعوت کننده جلس��ات هيات مديره بايد وی را به موقع از دستور جلسه هيات 
مديره و س��اعت و تاريخ و مکان تش��کيل آن مطلع کند. حقوق و مزايای عضو 
ناظر توسط سازمان تعيين و پرداخت می شود. عضو ناظر و همسر و اقرباء درجه 
اول از طبقه اول وی حق دريافت هيچگونه وجهی تحت هر عنوان از شرکت را 
نداشته و نمی توانند به طور مستقيم يا غيرمستقيم در معامالت شرکت ذينفع 

شوند. شرکت نمی تواند آنان را در مقابل شخص ثالث تضمين کند.
ماده 34– هيات  مديره نمی تواند برخالف قانون، مقررات و مواد اساس��نامه 
تصميم��ی اتخاذ نماي��د. درصورتی که عض��و ناظر س��ازمان در هيات مديره 
تش��خيص دهد که تصميمات هيات مديره برخالف قان��ون، مقررات يا مفاد 
اساس��نامه يا برخالف منافع عموم س��رمايه گذاران است، بايد ضمن تذکر به 

هيات مديره مراتب را جهت تصميم گيری به سازمان گزارش کند.
م�اده 35: هي��ات مديره بايد از بي��ن اعضا خود، يک نف��ر را بعنوان رئيس 
هيات مديره و يک نفر را بعنوان نايب رئيس هيات مديره انتخاب کند. مدت 
مسئوليت آن ها در س��مت  های مذکور نبايد از مدت عضويت آن ها در هيات 

مديره بيشتر باشد.
ماده 36: هيات مديره دارای دبيرخانه ای است که زير نظر رئيس هيات مديره 
فعالي��ت می کند. دبيرخانه هيات مديره بايد برای هر جلس��ه صورتجلس��ه ای 
تنظيم و در آن تاريخ، ساعت، محل تشکيل جلسه، اسامی حاضران، موضوعات 
مطرح ش��ده در جلسه، خالصه مذاکرات، مصوبات، اسامی و نظرات مخالف هر 
مصوبه را درج و به امضای اکثريت اعضا حاضر در جلس��ه برساند. صورتجلسه 
هيات مديره حداقل در دو نسخه تهيه و به ترتيب تاريخ شماره گذاری می گردد 
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و يک نسخه از آن در دبيرخانه هيات مديره بايگانی شده و يک نسخه به عضو 
ناظر سازمان تحويل می گردد.

م�اده 37: اداره جلس��ه هيات مديره با رئيس هي��ات مديره و در غياب او با 
ناي��ب رئيس هيات مديره و در غياب اي��ن دو با عضوی از اعضا هيات مديره 

است که در همان جلسه با اکثريت آرای اعضای حاضر انتخاب می شود.
ماده 38: جلس��ات هيات مديره در مرکز اصلی ش��رکت تش��کيل می شود. 
هيات مديره بايد در هر ماه حداقل يک بار تشکيل جلسه دهد. رئيس هيات 
مديره بايد از طريق دبيرخانه هيات مديره، دعوت نامه تش��کيل جلسه را که 
حاوی موضوعات قابل طرح، محل، تاريخ و س��اعت تشکيل جلسه است برای 
اعضا و عضو ناظر سازمان به طريقی که هر يک تعيين می کنند، ارسال دارد. 
عالوه بر اين هر يک از اعضا هيات مديره می تواند با ذکر موضوع و در صورت 
نياز تاريخ و س��اعت مورد نظر خود، تقاضای تش��کيل جلس��ه را به دبيرخانه 
بده��د تا دبيرخانه با هماهنگی با رئيس هي��ات مديره، اعضا هيات مديره را 

برای بررسی موضوع مذکور دعوت نمايد.
تبص�ره: صرف ادعای هر يک از اعضای هي��ات مديره يا عضو ناظر مبنی بر 
عدم دريافت دعوت نامه نمی تواند تصميمات هيات مديره را بی اعتبار س��ازد، 
لک��ن هيات مدي��ره بايد به درخواس��ت عضو مدعی به موضوع رس��يدگی و 

تصميم مقتضی اتخاذ کند.
م�اده 39: جلس��ه هيات مديره ب��ا حضور حداقل چهار عض��و هيات مديره 
رس��ميت دارد. در هر صورت مصوبات هيات مدي��ره با موافقت حداقل چهار 

عضو حاضر در جلسه معتبر است.
م�اده 40: هيات مديره برای هرگونه اقدامی به نام ش��رکت و انجام هرگونه 
عمليات و معامالتی که داخل در موضوع شرکت بوده و اتخاذ تصميم درباره 
آن ه��ا صريحا در صالحيت مجامع عمومی قرار نگرفته اس��ت، در چهارچوب 
قانون، مقررات و مواد اساس��نامه دارای اختيارات نامحدود می باشد. وظايف و 

اختيارات هيات مديره از جمله عبارتند از:
1: بکارگي��ری تمام ت��الش خود جهت اج��رای موضوع فعاليت ش��رکت به 
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مؤثرترين و کاراترين شيوه.
2: اجرای تصميمات مجامع عمومی پس از طی تش��ريفات قانونی و آنچه در 

اين اساسنامه پيش بينی شده است.
3: اجرای مقررات مصوب پس از ابالغ.

4: تهي��ه و تصويب برنامه  ه��ای بلندمدت، ميان م��دت، کوتاه مدت و بودجه 
شرکت.

5: تهيه گزارش س��االنه هيات مديره در خصوص عملکرد و وضعيت شرکت 
جهت تقديم به مجمع عمومی.

6: همکاری با سازمان و بازرس/ حسابرس برای اجرای وظايف خود.
7: برقراری رويه  هايی برای رفع تضاد منافع بين س��هامداران؛ مديران و اعضا 

با سرمايه گذاران.
8: استقرار سيتم کنترل  های داخلی به منظور اطمينان از اينکه کليه عمليات 
ش��رکت در جهت اهداف ش��رکت و در چارچوب قانون، اساسنامه و مقررات 

صورت می پذيرد.
9: نظ��ارت ب��ر فعاليت و عملکرد مدي��ر عامل، معاونان، مدي��ران و کارکنان 

شرکت.
10: تحصي��ل دارايی ها و انجام س��رمايه گذاری  های الزم برای اجرای موضوع 

فعاليت شرکت.
11: ايجاد ش��عبه در هر نقطه از اي��ران و خارج از ايران در صورتی که اجرای 

موضوع فعاليت شرکت ايجاب کند.
12: تصوي��ب آيين نامه  های داخلی ش��رکت به جز آنچ��ه از اختيارات مجمع 

عمومی عادی است.
13: تصويب تشکيالت اداری و اجرايی شرکت و تغيير آن.

14: افتتاح حساب به نام شرکت نزد بانک ها و مؤسسات و استفاده از آنها.
15: تعهد، ظهرنويسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری به نام شرکت.

16: عقد هرگونه قرارداد و انجام هرگونه معامله بنام ش��رکت و تغيير، تبديل، 
فسخ يا اقاله آن در حدود موضوع شرکت و اتخاذ تصميم در مورد کليه ايقاعات.
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17: مب��ادرت به تقاض��ا و اقدام برای ثبت هرگونه عالم��ت تجاری و اختراع 
به نام شرکت.

18: ب��ه امانت دادن، تضمين يا ترهين اس��ناد، مدارک، وج��وه يا دارايی  های 
ش��رکت و استرداد آن ها با رعايت صرفه و صالح شرکت در صورتی که اجرای 

موضوع فعاليت شرکت ايجاب کند.
19: تحصي��ل وام و اعتبار ارزی و ريالی بنام ش��رکت با هرگونه ش��رايط، در 

صورتی که اجرای موضوع فعاليت شرکت ايجاب کند.
20: تنظيم صورت  های مالی ميان دور های و ساالنه شرکت.

21: ايفای تعهدات شرکت در مقابل اشخاص ديگر و استيفای حقوق شرکت 
از سايرين.

22: دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعيين دستور جلسه آنها.
23: پيش��نهاد هر نوع اندوخته از محل س��ود و پيش��نهاد تقس��يم سود بين 

سهامداران شرکت به مجمع عمومی.
24: پيش��نهاد اصالح يا تغيير اساس��نامه به مجم��ع عمومی پس از تصويب 

سازمان.
25: پيشنهاد تغيير مقررات حاکم بر شرکت به سازمان.
26: رسيدگی به تخلفات اعضا در اجرای ماده 35 قانون.

27: هرگونه اختيارات و وظايفی که به موجب قانون و مقررات جزو اختيارات 
و وظايف شرکت يا هيات مديره قلمداد شده يا می شود.

تبص��ره: هي��ات مديره می تواند بخش��ی از وظاي��ف و اختيارات خ��ود را به 
مديرعام��ل تفويض نمايد. تفويض وظاي��ف و اختيارات بايد به صورت صريح 

و معين باشد.
م�اده 41: هي��ات مديره بايد در پايان هر س��ال مالی، گزارش��ی از عملکرد 
ش��رکت و واحد ه��ای تابعه ش��رکت را در آن س��ال، هم��راه برنامه  های آتی 
خود تهيه و در موعد مقرر در اساس��نامه جهت اظهارنظر در اختيار بازرس/

حس��ابرس قرار دهد. س��ازمان می تواند حداقل موارد الزم برای درج در اين 
گزارش را تعيين نمايد. خالصه اين گزارش بايد در جلسه مجمع عمومی که 
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به منظور رس��يدگی به عملکرد و صورت  های مالی شرکت تشکيل می گردد، 
توسط رئيس يا يکی از اعضای هيات مديره يا مديرعامل قرائت شود.

ماده 42: هر يک از اعضا هيات مديره و مديرعامل بايد به تشخيص سازمان 
جهت ضمانت حس��ن انجام وظايف و مسئوليت  های خود نزد سازمان وثيقه 
بگذارن��د. اي��ن وثيقه قابل انتقال به غير نيس��ت و در صورتی که دليلی طبق 
مقررات برای نگهداری آن وجود نداشته باشد بايد ظرف شش ماه پس از اخذ 

مفاصاحساب دوره تصدی مديريت آزاد شود.
م�اده 43: اعض��ای هيات مديره بايد از پذيرش ش��غل يا مس��ئوليتی که با 
مس��ئوليت آن ها در هيات مديره ش��رکت در تضاد است خودداری نمايند و 
ظرف يک هفته پس از پذيرش س��مت، هرگونه شغل يا مسئوليت خود را به 

سازمان اطالع دهند.
تبصره: نظر س��ازمان در خص��وص وجود يا عدم وجود تضاد بين ش��غل يا 
مسئوليت پذيرفته شده با مسئوليت اعضا هيات مديره در شرکت الزم االتباع 

است.
ماده 44: اعضای هيات مديره، مديران و کارکنان ش��رکت و همس��ر و اقرباء 
درجه اول از طبقه اول آن ها بايد محدوديت  های وضع ش��ده توسط سازمان را 
در انجام معامالت کاال های پذيرفته شده، اوراق بهادار مبتنی برکاالی پذيرفته 

شده و پذيرش شغل، سمت و مسئوليت در خارج شرکت رعايت کنند.
م�اده 45: در صورتی که هر يک از اعضای حقوق��ی يا حقيقی هيات مديره 
بخواهد از س��مت خود اس��تعفا دهد، بايد حداقل 30 روز قبل موضوع را به 
س��ازمان و رئيس هي��ات مديره اطالع دهد و موافقت هي��ات مديره را جلب 
نمايد در صورت پذيرش استعفا، تاريخ مستعفی شدن نيز توسط هيات مديره 

تعيين می شود.
م�اده 46: عدم حضور هر يک از اعضای هيات مديره بيش از چهار جلس��ه 
متوالی يا هش��ت جلسه متناوب در طول يک سال شمسی بدون عذر موجه، 
خودبه خود موجب س��لب عضويت وی در هيات مديره می ش��ود. تش��خيص 

موجه  بودن غيبت برعهده هيات مديره است.
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 فصل هشتم: مديرعامل

ماده 47: هيات مديره بايد يک نفر ش��خص حقيقی را خارج از اعضا هيات 
مديره، به مدير عاملی ش��رکت برگزيند. مدت تصدی وی به اين س��مت دو 

سال خواهد بود. هيات مديره بايد حق الزحمه مديرعامل را تعيين کند.
تبصره: صالحيت عمومی و حرفه ای مديرعامل قبل از انتصاب به اين سمت  
بايد به تاييد س��ازمان برس��د و چنانچه به تشخيص سازمان اين صالحيت ها 
را طی دوره مس��ئوليت از دس��ت بدهد يا مش��خص ش��ود که از ابتدا حائز 
صالحيت  های الزم نبوده  اس��ت، هيات مديره بايد به درخواست سازمان او را 

از اين سمت  عزل و شخص ديگری را با تاييد سازمان جايگزين وی نمايد.
م�اده 48: در صورتی که بدليل اس��تعفا، برکناری، فوت يا هر دليل ديگری، 
س��مت مدير عاملی شرکت بالتصدی ش��ود، هيات مديره بايد ظرف حداکثر 
يک ماه با رعايت مواد اساس��نامه ش��خص ديگری را به اين سمت برگزيند، 
در صورتی که تش��ريفات مربوط به انتخاب مديرعامل بيش از يک هفته طول 
بکش��د، هيات مديره بايد تا انتخاب مديرعامل مطابق اين ماده، يک نفر را به 

عنوان سرپرست جهت تصدی وظايف و مسئوليت  های وی انتخاب نمايد.
ماده 49: مديرعامل باالترين مقام اجرايی شرکت بوده و عالوه بر نمايندگی 
ش��رکت در برابر سازمان، شورا و س��اير مراجع و اشخاص، سخنگوی شرکت 

نيز می باشد.

وظايف و اختيارات مدير عامل شامل موارد زير است:
1: اجرای مقررات، مصوبات مجامع عمومی و هيات مديره

2: اقام��ه هرگون��ه دع��وای حقوقی و کيف��ری و دفاع از هر دع��وای حقوقی 
و کيف��ری اقامه ش��ده، در هري��ک از دادگاه ها، دادس��راها، مراجع قضايی يا 
غيرقضاي��ی اختصاصی يا عموم��ی و ديوان عدالت اداری، از طرف ش��رکت؛ 
دفاع از ش��رکت در مقابل هر دعوای اقامه ش��ده عليه ش��رکت چه کيفری و 
چ��ه حقوقی در هريک از مراجع قضايی يا غيرقضايی اختصاصی يا عمومی و 
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ديوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و اس��تيفای 
کلي��ه اختيارات مورد نياز در دادرس��ی از آغاز تا اتم��ام، از جمله حضور در 
جلس��ات، اعتراض به رای، درخواس��ت تجديدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده 
دادرس��ی، مصالحه و سازش، اس��ترداد اسناد يا دادخواس��ت يا دعوا، ادعای 
جعل يا انکار و ترديد نس��بت به س��ند طرف و اس��ترداد سند، تعيين جاعل، 
حق امضای قرارداد های حاوی شرط داوری يا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا 
به داوری و تعيين و گزينش داور منتخب ) با حق صلح يا بدون آن:؛ اجرای 
حکم نهايی و قطعی داور، درخواس��ت صدور برگ اجرايی و تعقيب عمليات 
آن و اخ��ذ محکوم به به هر نحو ممک��ن و وجوه ايداعی و تعقيب آنها، تعيين 
مصدق و کارش��ناس، انتخاب و عزل وکيل و نماينده با حق توکيل به غير به 
نحو مکرر، اقرار در ماهيت دعوا، جلب ش��خص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، 
اقامه دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای 
ورود ثالث، قبول يا رد س��وگند، اقامه دعوای تامين خواس��ته، تامين ضرر و 

زيان ناشی از جرائم و امورمشابه ديگر.
3: اس��تخدام کارکن��ان و تعيين حقوق و مزايای آن ه��ا و عزل و نصب آن ها 
و بطور کل��ی کليه اختيارات الزم برای مديريت منابع انس��انی در چارچوب 

آيين نامه  های مصوب.
4: قبول وديعه، س��پرده و تضمين، اخذ وثايق و صدور تاييد و قبول هرگونه 

تعهدنامه از طرف شرکت.
تبص�ره: مدير عام��ل می تواند برخی از وظايف و اختي��ارات خود را با حفظ 
مسئوليت به معاونان ومديران تفويض نمايد. تفويض اختيار به اعضای هيات 
مديره و س��اير کارکنان ممنوع اس��ت. مدير عامل موظف اس��ت همزمان با 
تفوي��ض وظاي��ف و اختيارات موضوع را به هيات مديره ش��رکت و همچنين 

سازمان اطالع دهد.
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 فصل نهم: بازرس/حسابرس

ماده 50: مجمع عمومی عادی بايد برای هر سال از بين مؤسسات حسابرسی 
عضو جامعه حس��ابداران رسمی معتمد سازمان، بازرس/ حسابرس شرکت را 
انتخاب نمايد. همچنين اين مجمع بايد از بين مؤسس��ات حسابرسی مذکور 
يا از بين ش��رکا اين مؤسسات يکی را به عنوان بازرس/ حسابرس علی البدل 
برگزين��د تا در صورت معذوريت، انحالل، اس��تعفا، س��لب صالحيت يا عدم 
قبول س��مت از طرف بازرس/ حس��ابرس اصلی، وظايف و مسئوليت  های وی 

را به عهده گيرد.
تبصره 1: انتخاب بازرس/ حسابرس به طور متوالی فقط تا دو بار بالمانع است.

تبصره 2: بازرس/ حس��ابرس اصلی و علی البدل بايد براساس قانون تجارت 
قبول سمت کنند.

تبصره 3: مجمع عمومی عادی با موافقت س��ازمان در هر زمان که بخواهد، 
می تواند بازرس/ حسابرس اصلی و علی البدل را با تعيين جانشين برکنار کند.

ماده 51– بازرس/ حس��ابرس عالوه بر وظايف تعيين شده در قانون تجارت 
برای بازرس ش��رکت های سهامی عام، وظايف و مسئوليت  های زير را برعهده 

دارد:
1: دراظهارنظ��ر راج��ع به صورت  ه��ای مالی اس��تاندارد های حسابرس��ی و 

حسابداری ملی را در نظر داشته باشد.
2: در گ��زارش خود به مجمع عمومی راجع به رعايت يا عدم رعايت قانون و 

مقررات توسط شرکت، مديران و کارکنان آن اظهارنظر کند.
3: يک نس��خه از اظهارنظ��ر خود را 10 روز قبل از تش��کيل مجمع عمومی 

عادی مستقيما برای سازمان ارسال دارد.
4: کفايت سيس��تم کنترل  های داخلی شرکت را بررسی و نواقص و اشکاالت 
آن را به همراه ساير اشکاالت و نواقصی که تشخيص می دهد در نامه مديريت 

درج و همزمان و مستقيما به هيات مديره و سازمان ارسال نمايد.
5: ب��ه مح��ض اطالع از نقض قان��ون و مقررات و رويه  ه��ای مصوب، گزارش 
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مکتوب خود را همزمان به هيات مديره و سازمان ارايه دهد.
6: يک نس��خه از مکاتب��ات مهم خود با مديريت را همزمان به س��ازمان نيز 

ارسال دارد.
ماده 52: حق الزحمه بازرس/ حس��ابرس توسط مجمع عمومی عادی تعيين 
می گردد. بازرس/ حسابرس، مديران و کارکنان آن و همسر و اقرباء درجه اول 
از طبقه اول آن ها حق ندارند وجه، دارايی و امتيازات ديگری غير از آنچه به 
تصويب مجمع عمومی رس��يده است، از شرکت دريافت دارند يا در معامالت 

شرکت به طور مستقيم يا غيرمستقيم ذينفع شوند.
ماده 53: پس از انقضای دوره ماموريت بازرس/ حس��ابرس تا تشکيل جلسه 
مجمع عمومی به منظور انتخاب بازرس/ حس��ابرس جديد، بازرس/حسابرس 
قبل��ی بدون توجه به محدوديت تبصره 1 ماده 48، همچنان مس��ئول انجام 

وظايف مربوطه می باشد.
ماده 54: بازرس/حسابرس بايد مقرراتی را که سازمان در خصوص روابط او 

با شرکت وضع می کند، رعايت نمايد.

 فصل دهم: مقررات مالی

ماده 55: س��ال مالی ش��رکت برابر يک سال شمسی است که جز سال اول، 
از ابتدای فروردين ماه هر س��ال آغاز و در پايان اسفندماه همان سال خاتمه 
می يابد. س��ال اول فعاليت شرکت از تاريخ تاس��يس تا پايان اسفندماه سال 

تاسيس خواهد بود.
ماده 56: هيات مديره بايد صورت  های مالی س��االنه شرکت و گزارش خود 
در خصوص فعاليت و وضع عمومی شرکت را حداقل سی روز قبل از تشکيل 
مجم��ع عمومی که برای رس��يدگی ب��ه اين موارد تش��کيل می گردد، جهت 

رسيدگی و اظهارنظر در اختيار بازرس/ حسابرس قرار دهد.
تبصره: هيات مديره بايد صورت  های مالی ميان دور ه ای ش��ش ماهه اول هر 
سال مالی را نيز تهيه و حداکثر 45 روز پس از گذشت شش ماهه اول همان 
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سال، جهت اظهارنظر به بازرس/حسابرس ارايه دهد. بازرس/حسابرس موظف 
است حداکثر ظرف يک ماه از تاريخ دريافت، اظهارنظر خود را به شرکت ارايه 

و يک نسخه از آن را به سازمان ارسال نمايد.
ماده 57: کليه منابع درآمدی شرکت از محل کارمزد معامالت، حق پذيرش 
و درج کااله��ا واوراق مبتن��ی برکاال، حق عضويت و اس��تفاده از تس��هيالت 
اعطاي��ی به اعضا و س��اير درآمدها به هم��راه زمانبندی دريافت، اش��خاص 
پرداخت کننده، ضمانت  های اجرايی برای دريافت و س��اير موارد مرتبط بايد 

به تصويب سازمان برسد.
تبصره: تعيين نرخ  های خدمات و کارمزد های ش��رکت با رعايت سقف  هايی 
که سازمان برای اين موارد تعيين کرده است، از اختيارات هيات مديره است.

ماده 58: اندوخته احتياطی ش��رکت، عالوه بر اندوخته قانونی موضوع ماده 
140 قانون تجارت توس��ط سازمان تعيين می شود. تا زمان رسيدن اندوخته 
احتياطی به مبلغ تعيين ش��ده توسط س��ازمان، مجمع عمومی بايد هر سال 
قبل از تقس��يم س��ود، يک پنجم سود خالص ش��رکت را به عنوان اندوخته 
احتياطی منظور نمايد. تقس��يم اندوخته احتياطی بين صاحبان سهام، بدون 

مجوز سازمان ممنوع است.
تبصره: وضع اندوخته احتياطی بيش از مبلغ تعيين ش��ده توسط سازمان و 

وضع ساير اندوخته ها از اختيارات مجمع عمومی عادی است.
ماده 59: شرکت بايد به منظور جبران خساراتی که ممکن است در اثر عدم 
رعايت قانون و مقررات توسط مديران و کارکنان آن به سايرين وارد می آيد، 
وثيقه مورد نظر سازمان را توديع کند. نوع و ميزان اين وثيقه می تواند توسط 

سازمان تغيير کند.
ماده 60: ش��رکت نمی تواند بدون کسب مجوز از سازمان تعهداتی را بيش از 

80 درصد سرمايه خود بپذيرد.
ماده 61: ش��رکت نمی تواند در سهام ش��رکت های عرضه کننده کاال های پذيرفته 
ش��ده، ناشران اوراق بهادار مبتنی بر کاالی پذيرفته شده، اعضا و شرکت  هايی که 
مبادرت به انجام معامالت کاال های پذيرفته ش��ده و اوراق بهادار مبتنی بر کاالی 
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پذيرفته ش��ده می نمايند، سرمايه گذاری نمايد يا به آن ها وام دهد يا کاالهايی که 
توس��ط آن ها عرضه ش��ده يا اوراق بهاداری را که توسط آن ها انتشار يافته  است، 

خريداری کند.
ماده 62: ش��رکت می تواند کليه اقدامات و س��رمايه گذاری  های الزم را برای 
اجرای موضوع فعاليت خود انجام داده و به تحصيل دارايی  های مورد نياز در 
اين ارتباط بپردازد. انجام فعاليت  های غيرمرتبط با موضوع فعاليت ش��رکت و 
س��رمايه گذاری در اين نوع فعاليت ها و تحصيل دارايی  های غيرضروری برای 

انجام موضوع فعاليت شرکت منوط به کسب مجوز از سازمان است.
م�اده 63: صاحبان امضاء مجاز و حدود اختيارات و مس��ئوليت آن را هيات 
مديره تعيين می کند تصميم هيات مديره در اين خصوص بايد ظرف يک ماه 

به اداره ثبت شرکت ها ارسال تا پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.
ماده 64: س��ود قابل تقس��يم شرکت در هر س��ال مالی عبارت است از سود 
خالص شرکت در همان سال منهای اندوخته قانونی، اندوخته احتياطی، ساير 
اندوخته ها و زيان س��ال  های مالی قبل به عالوه سود تقسيم نشده سال  های 
مالی قبل. تقسيم س��ود قابل تقسيم هر سال مالی بين سهامداران منوط به 
آن است که اوال وجود سود قابل تقسيم توسط بازرس/ حسابرس تاييد شده 
باش��د، ثانيا صورت  های مالی آن س��ال مالی به تصويب مجمع عمومی عادی 

رسيده باشد.
ماده 65: انتشار هرگونه اوراق بهادار توسط شرکت منوط به تصويب سازمان 

است.

 فصل يازدهم: ساير موارد

ماده 66: هيات مديره موظف اس��ت حداکثر يک ماه پس از انتصاب، واحد 
حسابرسی داخلی شرکت را تشکيل دهد.

تبصره: واحد حسابرسی داخلی شرکت زير نظر هيات مديره فعاليت نموده و 
بايد گزارش  های منظم ماهيانه به هيات مديره و سازمان ارايه دهد.



207

ول
ل ا

ص
ف

وم
 د

صل
ف

رم
چها

ل 
ص

ف
وم

س
ل 

ص
ف

ماده67- هرگونه تغيير در مواد اين اساسنامه منوط به طی تشريفات قانونی 
در شرکت و در نهايت پيشنهاد شرکت و تصويب سازمان است.

ماده 68: انحالل اختياری ش��رکت بايد با موافقت س��ازمان و ش��ورا بوده و 
به تصويب مجمع عمومی فوق العاده برس��د. همچني��ن در صورت لغو مجوز 
فعاليت ش��رکت توس��ط شورا، شرکت بايد منحل ش��ود يا با تاييد سازمان و 
تغيير نام و موضوع فعاليت، به فعاليت ديگری ادامه دهد. تصفيه شرکت پس 

از انحالل مطابق قانون تجارت و با رعايت مقررات صورت می پذيرد.
ماده 69: در صورتی که شورا توقف يا تعليق تمام يا بخشی از فعاليت شرکت را 
برای مدتی معين يا نامحدود تصويب کند، شرکت بايد طبق مقررات، فعاليت 

خود را در آن مدت متوقف يا معلق کند.
ماده 70: قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ايران مصوب آذرماه سال 
1384 و کليه مقررات اعم از آيين نامه ها، دستورالعمل ها، رويه  های اجرايی و 
بخشنامه  های موجود و آنچه بعدا به تصويب می رسد و تغييرات بعدی آن ها، 

جزو الينفک اين اساسنامه اند.
ماده 71: مرجع تفس��ير مواد اين اساسنامه سازمان است و هيچ يک از مواد 

آن نمی تواند به گونه ای تفسير شود که قانون را نقض يا محدود نمايد.
ماده 72: موادی که در اين اساسنامه پيش بينی نشده مشمول قانون تجارت 

و ساير قوانين موضوعه و مقررات می باشد.
ماده 73: اين اساس��نامه در 73 ماده، 31 تبص��ره در تاريخ 1386/01/19 

تصويب مجمع عمومی فوق العاده شرکت و سازمان رسيد.

اساسنـامـه شرکت بورس کاالي ايران )سهامي عام(
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دستورالعمل تنظيم بازار محصوالت پتروشيمی

در جلس��ه 263 م��ورخ 1395/06/29 ش��ورای رقاب��ت ب��ا عنايت ب��ه وضعيت بازار 
محصوالت پتروش��يمی و به منظور تسهيل در رقابت از طريق ايجاد شفافيت در بازار 
اي��ن محصوالت و منع انحصار از طريق نظارت بر مبادالت، به اس��تناد بند های3 و 5 
ماده 58 قانون اجرای سياس��ت  های کلی اصل 44 قانون اساس��ی و اصالحات بعدی 
آن، ش��ورای رقابت دس��تورالعمل تنظيم بازار محصوالت پتروش��يمی را به شرح زير 

تصويب کرد:
ماده 1: تعاريف مورد استفاده در اين دستورالعمل عبارتند از:

الف: قانون: قانون اجرای سياس��ت های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصالحات 
بعدی آن

ب: محصوالت پتروش��يمی: کليه کاال هايی که ذيل گروه پتروشيمی در بورس 
کاالی اي��ران پذيرش ش��ده اند يا در آينده با رعايت مق��ررات مربوطه پذيرش 

می شوند.
ج: توليدکنندگان: هر توليدکنند ه ای که اقدام به توليد محصوالت پتروش��يمی 

می کند.
د: کاالی خاص: کااليی که به صورت سفارش��ی که مصرف عمومی ندارد و به 

منظور خاصی که دارای مدت معين و محدود است توليد می شود.
ه: کارگروه: کارگروه موضوع ماده 6 اين دستورالعمل

ماده 2: کليه توليدکنندگان جهت فروش در داخل ملزم هستند به جز در موارد 
زير، تمامی محصوالت پتروش��يمی خود را با رعايت مقررات مربوطه در بورس 

کاال عرضه کنند:
ال��ف: محصوالت پتروش��يمی بين مجتمعی که از طريق لول��ه بين دو مجتمع 
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پتروشيمی منتقل می شود.
ب: محصوالت پتروشيمی خاص که به سفارش يک يا چند مصرف کننده در مدت 

محدود توليد می شود .
ج: محصوالت پتروشيمی که در يک سال گذشته تنها يک خريدار داشته  است.

د: محصوالت پتروش��يمی که توسط دولت مش��مول تخصيص يارانه مستقيم 
می شود و قيمت گذاری و يا تسهيم آن ها بر اساس نظر مرجع ذی صالح قانونی 

تعيين می گردد.
تبص�ره1: هر نوع عرضه محصوالت پتروش��يمی در داخل کش��ور که خارج از 
بورس کاال انجام شود به استثنای موارد فوق، عرضه خارج از شبکه مجاز تلقی 

می شود و تابع مقررات مربوطه خواهد بود.
تبص�ره2: توليدکنندگانی که محصول آنان در بورس پذيرش نش��ده اس��ت، 
موظفن��د ظرف يک م��اه از تاريخ ابالغ اين دس��تورالعمل نس��بت به پذيرش 
محص��ول خود در بورس کاال ب��ا رعايت مقررات مربوطه اق��دام نمايند. بعد از 
فرصت يک ماهه عرضه محصوالت اين ش��رکت ه��ا در خارج از بورس، عرضه 

خارج از شبکه تلقی می شود و طبق مقررات اقدام خواهد شد.
تبص�ره 3: در م��واردی که با درخواس��ت پذيرش اين محص��والت در هيات 
پذيرش بورس کاالی ايران مخالفت گردد به تش��خيص کارگروه از اجرای اين 

بند مستثنی می شوند.
ماده 3: در راس��تای اجرای بند 5 ماده 58 قانون، دس��تورالعمل تنظيم نحوه 
تعيي��ن قيمت پايه محصوالت پتروش��يمی در بورس کاال به ش��رح زير تعيين 

می شود: 
نرخ ارز سامانه سنا × قيمت فوب خليج فارس × 95 درصد = قيمت پايه

تبصره 1: در مواردی که قيمت فوب خليج فارس وجود نداشته باشد، از قيمت 
مورد استناد در مراجع معتبر بين المللی استفاده می شود.

تبصره 2: ش��رکت ملی صنايع پتروش��يمی ايران موظف اس��ت قيمت پايه را 
براس��اس دس��تورالعمل فوق به طور هفتگی محاس��به کند و به کارگروه جهت 

تعيين ارايه دهد.

دستورالعمل تنظیم بازار محصوالت پتروشیمی
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ماده 4: مبنای نوس��ان قيمت مجاز کاال های پتروش��يمی به ميزان 10درصد 
قيم��ت پاي��ه بوده و بورس کاال حس��ب ش��رايط بازار و عرض��ه می تواند طبق 

دستورالعمل معامالت خود نسبت به تغيير محدوده نوسان مجاز اقدام نمايد.
ماده 5: در راستای اجرای بند 5 ماده 58 قانون، دستورالعمل مقدار و حداقل 

عرضه هر توليدکننده بر اساس عوامل زير تعيين می شود:
 ميزان عرضه کل هر درجه محصول پتروشيمی درمقاطع شش ماهه

 ميزان تقاضای متوسط سال گذشته هر درجه محصول پتروشيمی
 ميزان نوسانات تقاضای فصلی و مناسبت  های تقويمی در ساليان گذشته

 تقاضای جديد شرکت  های پايين دستی
 ظرفيت عملياتی و واقعی توليدکنندگان

ماده 6: به منظور ايجاد امکان پايش مداوم وضعيت بازار، کارگروهی در مرکز 
مل��ی رقابت با دعوت از نمايندگان وزارت نفت، وزارت صنعت معدن و تجارت، 
ش��رکت ملی صنايع پتروش��يمی، بورس کاالی ايران، ات��اق بازرگانی، صنايع، 

معادن و کشاورزی ايران و اتاق تعاون ايران تشکيل می شود.
ماده 7: ماموريت کارگروه موضوع ماده 6 اين دستورالعمل عبارتست از:

ال��ف: تهيه و ارايه گزارش  های نظارتی وضعيت بازار محصوالت پتروش��يمی و 
تخلفات از اين دستورالعمل به شورای رقابت

ب: تعيين و اعالم قيمت پايه محصوالت با رعايت ماده )3( اين دستورالعمل
ج: تعيي��ن و اص��الح حداقل عرضه بر اس��اس ماده )5( اين دس��تورالعمل هر 

توليدکننده
د: تعيين فهرس��ت محصوالتی که بايد از طريق بورس عرضه ش��ود و فهرست 
محصوالت خاص و مجاز به عرضه خارج از بورس کاالموضوع بند های »الف« تا 

»د« ماده 2 اين دستورالعمل هر شش ماه يک بار
ه: تنظي��م و ارايه پيش��نهادات الزم برای تنظيم مق��ررات مديريت بازار و رفع 

انحصار به شورای رقابت.
و: نظارت بر سهميه ها و عملکرد سايت بهين ياب و تهيه گزارشات

ماده 8: در س��امانه الکترونيکی پايش و اطالع رس��انی محصوالت پتروشيمی 



211

ول
ل ا

ص
ف

وم
 د

صل
ف

رم
چها

ل 
ص

ف
وم

س
ل 

ص
ف

متعلق به ش��رکت ملی صنايع پتروشيمی با همکاری کارگروه و انجمن صنفی 
کارفرماي��ی صنعت پتروش��يمی، فعاالن صنعت به اطالع��ات توليد، موجودی 
انبار، صادرات و برنامه تعميرات واحد های توليدکننده دسترسی پيدا می کنند. 
اطالعات حداقل يک ماه آينده کليه موارد فوق در اين س��امانه منتش��ر خواهد 
ش��د. کليه توليدکنندگان موظف هستند جهت ارسال اطالعات اين سامانه، با 
شرکت ملی صنايع پتروشيمی ايران همکاری کنند. موارد عدم ارسال اطالعات 

فوق الذکر بر اساس احکام قانون، قابل پيگيری است.
ماده 9: ش��رکت بورس کاالی ايران موافقت نمود ظرف مدت دو ماه از تاريخ 
ابالغ اين دستورالعمل با رعايت مقررات قانونی مربوط و ضوابط مصوب شورای 
عالی بورس با هماهنگی کارگروه موضوع ماده )7( اين دس��تورالعمل در موارد 
ذيل، دس��تورالعمل  های الزم را حسب مورد تهيه و پس از تاييد مراجع قانونی 

ذيصالح برای اجرا اقدام می کند:
1: شرايط معامالت و قرارداد های بلند مدت

2: سازوکاراجرايی معامالت B2B و خرده فروشی در بورس کاالی ايران
3: پيمان آتی معامالت پتروشيمی در بورس کاالی ايران

4: گسترش انواع قرارداد های سلف مانند سلف موازی
5: توسعه روش های تسويه معامالت به ويژه تسويه اعتباری و مهلت دار

6: فراهم نمودن عرضه خاص برای کاال های مش��مول سهميه بندی به تشخيص 
کارگروه موضوع ماده )7(

7: ش��رايط الزم برای رعايت اس��تانداردها و خدمات پس از فروش بر اساس 
پيشنهاد شرکت ملی صنايع پتروشيمی 

ماده 10: با تش��کيل نهاد تنظيم کننده بخش��ی نفت و گاز و صنايع مرتبط و 
وابسته موضوع مصوبه 256 شورای رقابت، اجرای اين دستورالعمل توسط اين 

نهاد تنظيم کننده بخشی انجام می شود.

دستورالعمل تنظیم بازار محصوالت پتروشیمی
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دستورالعمل معامالت کاال و اوراق بهادار 

مبتني بر کاال در بورس کاالی ايران
)مصوب 1389/07/05 شوراي عالي بورس(

 فصل اول: تعاريف و اصطالحات

م�اده1: اصطالحات و واژه هايي که در اين دس��تورالعمل به کار رفته اس��ت 
داراي معاني زير مي باشد:

1. اتاق پاياپاي: واحدي است که وظيفه تسويه و پاياپاي کردن قراردادهاي 
معامله شده در بورس را بر عهده دارد.

2. بورس: شرکت بورس کاالي ايران )سهامي عام( است.
3. بهترين سفارش خريد: سفارش خريد با بيشترين قيمت است.
4. بهترين سفارش فروش: سفارش فروش با کمترين قيمت است.

5. تقاض�ا: اعالم آمادگي ب��راي خريد کاال يا اوراق به��ادار مبتني بر کاال از 
طريق کارگزار خريدار طبق مقررات بورس است.

6. خط�اي مجاز تحويل: عبارت اس��ت از ميزان مج��از تفاوت وزن کاالي 
تحويلي نس��بت به کاالي معامله شده که براي هر کاال توسط هيات پذيرش 

تعيين و در قالب اميدنامه منتشر مي گردد.
7. جلسه رسمي معامالت: دوره زماني معين که معامالت کاالها و يا اوراق 

بهادار مبتني بر کاال طبق مقررات اين دستورالعمل در آن انجام مي شود.
8. حداق�ل تغيي�ر قيمت س�فارش: کمترين مقدار مج��از تغيير قيمتي 

سفارش هاي ثبت شده در سامانه معامالتي است.
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9. حداقل خريد: کمترين مقدار از هر کاالست که يک کارگزار مي تواند در 
بورس خريداري نمايد.

10. حداقل خريد جهت کش�ف نرخ: مق��دار يا درصدي از عرضه هر نماد 
معامالتي در بورس است که طبق مقررات بايد معامله گردد تا نرخ کشف شده 

مورد تاييد بورس قرار گيرد.
11. حداق�ل عرضه: کمتري��ن مقدار مجاز عرضه در هر نم��اد معامالتي طبق 

مقررات است.
12. حداکث�ر افزاي�ش عرض�ه: مي��زان معين��ي از حجم کاال اس��ت که 
عرضه کنن��ده مج��از به افزايش عرضه خود طي جلس��ه معامالتي، حداکثر تا 

آن ميزان مي باشد.
13. حداکثر خريد: بيشترين مقدار مجاز خريد از هر نماد معامالتي توسط 
يک کارگزار و يا يک مشتري طي يک جلسه معامالتي، حسب مقررات است.

14. حراج: سازوکاري براي دادوستد کاال يا اوراق بهادار مبتني بر کاال است 
که برپايه انطباق س��فارش هاي خريد و فروش مش��تريان و با در نظرگرفتن 

اولويت هاي مقرر در اين دستورالعمل است انجام مي شود.
15. سامانه معامالتي: سيستم رايانه اي است که عمليات مربوط به معامالت 
از قبي��ل ورود و ثبت س��فارش هاي خريد و فروش، تطبيق س��فارش ها و در 

نهايت انجام معامالت از طريق آن صورت مي گيرد.
16. سفارش: درخواست خريد يا فروش کاال يا اوراق بهادار مبتني بر کاالست 

که توسط مشتري به کارگزار ارايه مي شود.
17. حوادث غيرمترقبه: ش��رايطي است خارجي، غيرقابل اجتناب و غيرقابل 
پيش بيني که در نتيجه وقوع آن متعهد اعم از خريدار و فروشنده قادر به انجام 

تعهد خود نباشد.
18. رينگ داخلي: جلس��ه معامالتي بورس براي معامله کاالهايي مي باشد 

که مقصد آن ها صرفا بازار داخلي است.
19. رويه تس�هيم به نسبت: شيوه تخصيص کاال يا اوراق بهادار مبتني بر 
کاالس��ت که مطابق آن کاال يا اوراق به��ادار مبتني بر کاالي تخصيص يافته 

دستورالعمل معامالت کاال و اوراق بهادار 
مبتني بر کاال در بورس کاالی ايران
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به هر س��فارش، معادل حجم س��فارش ثبت شده تقسيم بر کل سفارش هاي 
ثبت شده، ضربدر کل کاال يا اوراق بهادار مبتني بر کاالي قابل عرضه است.

20. عرضه: اعالم آمادگي براي فروش کاال و يا اوراق بهادار مبتني بر کاال از 
طريق کارگزار فروشنده طبق مقررات است.

21. ق�رارداد: توافق��ي مبتني بر خريد و فروش مق��دار معيني کاال يا اوراق 
بهادار مبتني بر کاال ميان خريدار و فروشنده که از طريق کارگزاران فروشنده 

و خريدار در بورس انجام مي شود.
22. قرارداد جز: بخشي از قرارداد است که بر مبناي تخصيص کارگزار ايجاد 

مي گردد.
23. قيمت پايه: قيمت مش��خصي است که کارگزار فروشنده در درخواست 
خ��ود براي عرض��ه هر کاال اعالم مي نمايد و پ��س از تاييد بورس در اطالعيه 

عرضه قيد مي گردد.
24. قيمت پيش�نهادي: قيمتي است که توس��ط کارگزار در جريان حراج 

وارد سامانه معامالتي مي گردد.
25. قيمت پاياني: قيمتي است که براساس ميانگين موزون قيمت معامالت 
انجام شده براي هر نماد معامالتي در پايان هر جلسه رسمي معامالتي توسط 

بورس محاسبه و اعالم مي گردد.
26.کارگزار: ش��خص حقوقي است که پس از اخذ مجوزهاي الزم و پذيرش 
در ب��ورس طب��ق مقررات، کاال يا اوراق بهادار مبتني بر کاال را براي ديگران و 

به حساب آن ها معامله مي نمايد.
27. کارگزار/ معامله گر: ش��خص حقوقي اس��ت که پس از اخذ مجوزهاي 
الزم و پذي��رش در ب��ورس طبق مقررات، کاال يا اوراق بهادار مبتني بر کاال را 

براي ديگران و به حساب آن ها و يا به نام و حساب خود معامله مي نمايد.
28. کد تجميعي: کد معامالتي اس��ت که براي ورود هم زمان سفارش هاي 
خريد هم قيمت چند مش��تري توسط کارگزار، در س��امانه معامالتي تعريف 

مي گردد.
29.گواهينامه انجام معامله: س��ندي اس��ت که درپايان معامالت، پس از 
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تاييد کارگزار خريدار و فروش��نده و ناظر معامالت از طريق سامانه معامالتي 
به اتاق پاياپاي ارسال مي گردد.

30.محموله: مقداري از کاالس��ت که سفارش هاي وارده بايستي مضرب صحيحي 
از آن باشد.

31.محدوده نوس�ان قيمت پايه: حداکثر مجاز تغيير قيمت پايه يک نماد 
معامالتي نسبت به آخرين قيمت کشف شده براي آن است.

32.محدوده نوس�ان قيمت مجاز: حداکثر تغييرات قيمت س��فارش ها و 
معامالت نسبت به قيمت پايه  است.

33.مش�تري: شخصي است که متقاضي خريد يا فروش کاال يا اوراق بهادار 
مبتني بر کاال در بورس مي باشد.

34.معامل�ه: خريد يا فروش کاال يا اوراق بهادار مبتني بر کاال که در بورس 
پذيرفته شده است.

35.ناظر معامالت: شخص يا اشخاص حقيقي از بين کارکنان بورس مي باشند 
که توسط مديرعامل بورس منصوب شده و بخشي از مسئوليت هاي مديرعامل 
بورس در خصوص نظارت بر حسن انجام معامالت طبق مقررات، رسما به ايشان 

تفويض مي گردد.
36.نماد معامالتي: شناسه اي است که توسط بورس براي هر يک از کاالها 
ي��ا اوراق بهادار مبتني بر کاال به صورت منحصر به فرد در س��امانه معامالت 
تعريف مي ش��ود. اين شناس��ه مي تواند به صورت حرف، عدد يا ترکيبي از هر 

دو باشد.
37.واح�د پاي�ه تخصيص: کمترين مق��دار جهت تخصي��ص در هر نماد 
معامالتي اس��ت که تخصيص هاي کارگزار به مشتريان بايد مضرب صحيحي 

از آن باشد.

 فصل دوم: ضوابط عمومي انجام معامله

ماده2: کليه معامالت در بورس بايد براس��اس ضوابط اين دستورالعمل و در 
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جلسه رسمي معامالت انجام شود.
تبصره: انجام معامالت در خارج از جلسه رسمي معامالت منحصرا با تصويب 
هيات مديره سازمان و طبق شرايط تعيين شده توسط آن امکان پذير است.

ماده3: روزهاي انجام معامله، س��اعات شروع و پايان و تعداد جلسات رسمي 
معامالت براي کليه کاالها و اوراق بهادار مبتني بر کاالي پذيرفته شده توسط 

هيات مديره بورس تعيين و ابالغ مي گردد.
تبص�ره: تغيي��رات در موارد موضوع اين ماده، حداق��ل 3 روز کاري قبل از 

اعمال بايد توسط بورس اطالع رساني شود.
ماده4: مديرعامل بورس مي تواند ساعات شروع، خاتمه و طول جلسه رسمي 
معامالت را در صورت بروز اشکاالت فني تغيير دهد. اين تغييرات بايد به نحو 
مقتضي اطالع رس��اني ش��ود. بورس بايد مستندات مربوط به اشکاالت فني را 
در س��وابق معامالت خود نگهداري نموده و حسب درخواست به سازمان ارايه 

نمايد.
م�اده5: معامالت بورس باي��د همواره بر مبناي رقابت و به يکي از روش هاي 
حراج انجام شود. اجراي سفارش ها براساس اولويت قيمت و در صورت تساوي 
قيمت ها براساس اولويت زماني ورود سفارش به سامانه معامالتي خواهد بود.

تبصره1: در معامالت به روش حراج حضوري در صورتي که کارگزار فروشنده 
داراي تقاضاي خريد با قيمتي برابر تقاضاي س��اير کارگزاران باش��د، اولويت 

انجام معامله با ساير کارگزاران خواهد بود.
تبصره2: هيات مديره ب��ورس مي تواند عالوه بر اولويت هاي مذکور در اين 
ماده، اولويت هاي ديگري را جهت تصويب به هيات مديره سازمان پيشنهاد 
نمايد. اولويت ه��اي مذکور نبايد اصول منصفانه و رقابتي بودن معامالت در 
بورس را نقض نمايد. در صورت تصويب سازمان تغيير مذکور حداقل 3 روز 

کاري قبل از اعمال بايد توسط بورس اطالع رساني شود.
م�اده6: معامالت کااله��ا و اوراق بهادار مبتني ب��ر کاال در رينگ داخلي بر 
مبناي ريال ايران انجام مي ش��ود. تغيير واحدپولي معامالت با تصويب هيات 

مديره بورس و اطالع رساني آن قبل از اعمال امکان پذير مي باشد.
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م�اده7: معامالت کاال و اوراق بهادار مبتني بر کاال در بورس، صرفا از طريق 
س��امانه معامالتي بورس و توس��ط کارگزاران پذيرفته ش��ده در بورس انجام 

مي شود.
م�اده8: بورس بايد به تفکيک کاالها و ي��ا اوراق بهادار مبتني بر کاالهايي که در 
بورس عرضه مي ش��ود نماد معامالتي مجزا تعريف نموده و بازار و تابلوي معامالتي 
مربوط به هريک را مشخص نمايد. معامالت نمادهاي معامالتي صرفا در بازار و تابلو 

معين شده قابل انجام است.
تبص�ره: ضوابط تعريف نم��اد معامالتي در بورس به تصوي��ب هيات مديره 

بورس خواهد رسيد.

 فصل سوم: انواع قراردادهاي قابل معامله در بورس کاال

ماده9: انواع قراردادهاي قابل معامله در بورس عبارتند از:
1. قرارداد نقدي: قراردادي است که براساس آن، پرداخت بهاي کاالي مورد 
معامله و تحويل آن در هنگام معامله و براساس دستورالعمل تسويه و پاياپاي 

انجام مي شود. 
2. قرارداد نس�يه: قراردادي اس��ت که براس��اس آن، کاال در هنگام معامله 
تحويل و بهاي آن در تاريخ سررسيد و براساس دستورالعمل تسويه و پاياپاي 

پرداخت مي گردد.
3. قرارداد س�لف: قراردادي اس��ت که براس��اس آن، کاال با قيمت معين در 
زماني مشخص در آينده تحويل گرديده و بهاي آن در هنگام معامله و براساس 

دستورالعمل تسويه و پاياپاي پرداخت مي گردد.
4. قرارداد آتي: قراردادي است که فروشنده براساس آن متعهد مي شود در 
سررس��يد معين، مقدار معيني از کاالي مشخص را به قيمتي که االن تعيين 
مي کنند بفروش��د و در مقابل طرف ديگر قرارداد متعهد مي ش��ود آن کاال را 
با آن مش��خصات خريداري کند و براي جلوگي��ري از امتناع طرفين از انجام 
قرارداد، طرفين به صورت شرط ضمن عقد متعهد مي شوند مبلغي را به  عنوان 
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وجه تضمين نزد اتاق پاياپاي بگذارند و متعهد مي ش��وند متناسب با تغييرات 
قيم��ت آتي، وجه تضمي��ن را تعديل کنند و اتاق پاياپاي از طرف آنان وکالت 
دارد متناسب با تغييرات، بخشي از وجه تضمين هر يک از طرفين را به عنوان 
اباح��ه تص��رف در اختيار ديگري قرار دهد و او حق اس��تفاده از آن را خواهد 

داشت تا در سررسيد با هم تسويه کنند.
5. ق�رارداد اختيار خريد: مطابق اين ق��رارداد، خريدار اختيار، با پرداخت 
مبلغ��ي حق پيدا مي کند مقدار معيني کاال ي��ا اوراق بهادار مبتني بر کاال به 
قيمت معين در تاريخ معين از فروش��نده اختيار خريداري کند و فروش��نده 
اختيار، متعهد مي شود در صورت درخواست خريدار اختيار، آن مقدار کاال يا 

اوراق بهادار مبتني بر کاال را به قيمت مذکور به وي بفروشد.
6. قرارداد اختيار فروش: مطاب��ق اين قرارداد، خريدار اختيار، با پرداخت 
مبلغ��ي حق پيدا مي کند مقدار معيني کاال ي��ا اوراق بهادار مبتني بر کاال به 
قيمت معين در تاريخ معين به فروش��نده اختيار بفروشد و فروشنده اختيار، 
متعهد مي ش��ود در صورت درخواس��ت خريدار اختيار، آن مقدار کاال يا اوراق 

بهادار مبتني بر کاال را به قيمت مذکور از وي خريداري کند.
تبصره1: س��اير قراردادهاي قابل معامله در بورس کاالي ايران به پيشنهاد 

هيات مديره سازمان به تصويب شوراي عالي بورس خواهد رسيد.
تبصره2: مقررات معامالت بندهاي 4، 5، 6 اين ماده در دس��تورالعمل هاي 

جداگانه اي به تصويب هيات مديره سازمان خواهد رسيد.
تبصره3: تسويه و پاياپاي قراردادهاي موضوع اين ماده براساس دستورالعمل 
تس��ويه و پاياپ��اي که به تصويب هيات مديره س��ازمان خواهد رس��يد، انجام 

مي شود.

 فصل چهارم: اقدامات پيش از عرضه

ماده 10: کليه قراردادهاي قابل معامله در بورس صرفا براساس کاالها يا اوراق 
بهادار مبتني بر کاالي پذيرفته ش��ده تعريف مي گردد. انجام معامالت کاالها 
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يا اوراق بهادار مبتني بر کااليي که طبق مقررات پذيرفته نش��ده اند، به هيچ 
وجه مجاز نمي باشد.

ماده 11: جهت عرضه کاالها در بورس، کارگزار عرضه کننده بايد فرم سفارش 
فروش تکميل شده توسط عرضه کننده را به همراه اطالعات و مستندات زير 
در قالب فرم اطالعيه عرضه و حداکثر تا ساعت 12 ظهر روز کاري قبل از روز 

عرضه به بورس ارايه نمايد:
1: مشخصات کاالي قابل عرضه

2: حجم کاالي قابل عرضه
3: حداکثر افزايش عرضه توسط عرضه کننده

4: نوع معامله، در معامله س��لف ذکر سررسيد تحويل کاال و در معامله نسيه 
ذکر شرايط پرداخت

5: قيمت پايه
6: تاريخ عرضه

7: نام عرضه کننده و توليدکننده
8: نوع تس��ويه ش��امل نقدي يا اعتباري و در صورت تس��ويه اعتباري تعيين 
ميزان دقيق بخش نقدي و اعتباري و همچنين ذکر اس��ناد مورد نياز جهت 

تسويه
9: زمان بندي و مکان تحويل

10: نوع بسته بندي
11: ساير اطالعات به درخواست بورس

تبصره: فرمت فرم هاي سفارش فروش و اطالعيه عرضه توسط هيات مديره 
بورس تصويب مي شود.

ماده12: در صورتي که مستندات و مدارک موضوع ماده 11 طي مهلت مقرر 
و ب��ه صورت کامل به ب��ورس ارايه گردد، بورس موظف اس��ت پس از حصول 
اطمينان از رعايت مقررات حداکثر تا س��اعت 14 هم��ان روز کاري، اطالعيه 
عرض��ه را تاييد و به اتاق پاياپاي ارايه نماي��د. اطالعيه عرضه در صورت اعالم 
موافقت اتاق پاياپاي، حداکثر تا ساعت 16 روز کاري قبل از عرضه توسط بورس 
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منتشر مي شود.
تبص�ره: در صورت عدم تاييد اطالعيه عرضه، ب��ورس مراتب را حداکثر تا 

ساعت 14 همان روز کاري به کارگزار عرضه کننده اعالم مي کند.
ماده13: اطالعيه عرضه منتشره توسط بورس بايد حاوي اطالعات زير  باشد:
1: بندهاي 1 تا 10 ماده 11 اين دستورالعمل که به تاييد بورس رسيده است.

2: محدوديت نوسان قيمت پايه
3: محدوديت نوسان قيمت مجاز در صورت وجود

4: واحد پايه تخصيص
5: حداقل خريد

6: حداقل خريد جهت کشف نرخ
7: حداقل تغيير قيمت سفارش

8: حداکثر خريد در صورت وجود
تبصره 1: بورس قبل از شروع هر جلسه معامالتي ترتيب زماني عرضه هاي 

آن جلسه را اعالم مي نمايد. 
تبصره2: ساير اطالعات عمومي کاال از جمله خطاي مجاز تحويل، استاندارد 
کاال و هزينه انبارداري در قالب اميدنامه منتش��ر مي شود. اطالعات منتشره 

در قالب اميدنامه جز الينفک اطالعيه عرضه است.
م�اده14: کليه وظايف و تعهدات طرفين معامله صرفا در چارچوب ش��رايط 
مندرج در اطالعيه عرضه و مقررات مي باش��د و ش��رايط معامله پس از انتشار 

اطالعيه عرضه قابل تغيير نمي باشد.
ماده15: پس از انتش��ار اطالعيه عرضه توس��ط بورس، فروشنده نمي تواند از 
عرضه کاال در بورس خودداري نمايد، مگر اينکه مراتب و داليل انصراف خود 

را قبل از عرضه به بورس اعالم و موافقت بورس را اخذ نمايد.
ماده16: در صورت انتش��ار آگهي فروش يا اعالم ش��رايط فروش کاال توسط 
عرضه کننده به هر نحو، اطالعات مندرج در آن نبايد با اطالعيه عرضه منتشره 
توسط بورس مغايرت داشته باشد. در صورت مغايرت، اطالعيه عرضه منتشره 

در سايت رسمي بورس مبناي انجام معامله مي باشد.
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 فصل پنجم: مراحل انجام معامله

ماده17: معامالت در بورس به دو روش حراج حضوري و حراج پيوسته انجام 
مي گيرد.

م�اده18: مراحل انج��ام معامالت کاال به روش حراج حضوري به ش��رح زير 
مي باشد:

1. پيش گش�ايش: در اين مرحله امکان ورود، تغيير يا حذف س��فارش براي 
کارگ��زار خريدار وجود دارد و کارگزار فروش��نده فقط باي��د عرضه خود را با 
قيمت پايه و حجم مندرج در اطالعيه عرضه وارد نمايد، ليکن در اين مرحله 

معامله اي انجام نمي شود.
2. مظنه يابي: کليه س��فارش هاي فعال در پايان مرحله پيش گشايش به اين 

مرحله منتقل مي شود. شرايط اين مرحله به شرح زير مي باشد:
2-1: امکان ورود و حذف سفارش ها وجود ندارد.

2-2: امکان افزايش حجم تقاضاي خريداران و کاهش حجم عرضه فروشندگان 
وجود ندارد.

2-3: فروشندگان صرفا در زمان يک سوم ابتدايي دوره، امکان افزايش ميزان 
عرضه را دارند.

2-4: فروش��ندگان مي توانند قيمت خود را حداکثر تا س��طح قيمت بهترين 
سفارش خريد ثبت شده کاهش دهند.

2-5: خري��داران مي توانن��د قيمت خ��ود را حداکثر تا س��طح قيمت بهترين 
سفارش فروش ثبت شده افزايش دهند.

2-6: کاهش حجم هر سفارش خريد صرفا قبل از برابري قيمت آن با قيمت 
بهترين سفارش فروش ثبت شده امکان پذير است.

2-7: چنانچ��ه حج��م عرضه بيش��تر از مجموع تقاضاهايي باش��د که قيمت 
فروش��نده را پذيرفته ان��د، معامالت با قيمت فروش��نده و ب��ه ميزان مجموع 

تقاضاهاي خريداراني که قيمت فروشنده را پذيرفته اند، انجام مي شود.
2-8: چنانچه در پايان اين مرحله هيچ خريداري قيمت فروش��نده را نپذيرد 
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امکان تجديد مرحله مظنه يابي صرفا براي يکبار ديگر توس��ط ناظر معامالت 
وجود دارد.

3. رقاب�ت: در صورتي ک��ه در پايان زم��ان مظنه يابي مجم��وع تقاضاهاي 
خريداراني که قيمت فروش��نده را پذيرفته اند بيش از کل ميزان عرضه باشد، 
س��فارش خريداران مذکور وارد مرحله رقابت مي گردد. شرايط اين مرحله به 

شرح زير مي باشد:
3-1: سفارش هاي فروشندگان قابل تغيير نمي باشد.

3-2: خريداران حق تغيير حجم تقاضاي وارده را ندارند.
3-3: خريداران صرفا مي توانند قيمت تقاضاي خود را افزايش دهند.

3-4: در پايان مرحله رقابت، معامالت براساس اولويت هاي موضوع ماده 5 اين 
دستورالعمل انجام خواهد شد.

3-5: در صورت��ي که ب��ه دليل وجود محدوديت نوس��ان قيمت مجاز، حجم 
تقاضاهايي که سقف قيمت مجاز را پذيرفته اند بيش از کل حجم عرضه باشد، 
عرضه به روش تس��هيم به نسبت انجام خواهد شد. پس از تسهيم به نسبت، 
مقادير تخصيص يافته به هر يک از کارگزاران نسبت به واحد پايه تخصيص، 

گرد مي شوند.
4. نظارت: اين مرحله پس از پايان زمان معامالت، جهت انجام اقدامات ناظر 

بازار از جمله تاييد معامالت مي باشد.
5. عرض�ه مازاد: در صورتي که حجم عرض��ه در پايان مرحله مظنه يابي از 
تقاضاهايي که قيمت عرضه کننده را پذيرفته اند بيش��تر باشد، مازاد عرضه در 
اين مرحله قابل معامله مي باش��د. خري��داران مي توانند با ارايه تقاضاي خريد 
ب��ا قيمت معامالت انجام ش��ده در پاي��ان مرحله مظنه يابي، اق��دام به خريد 
عرضه ه��اي مازاد نماين��د. مرحله عرضه مازاد از پاي��ان مرحله نظارت آغاز و 
حداکث��ر تا پايان زماني از روز جاري معامالتي که هيات مديره بورس تعيين 

مي کند ادامه مي يابد.
شرايط معامالت عرضه مازاد به شرح ذيل مي باشد:

5-1: در صورتي که قس��متي از حج��م عرضه اعالمي طبق اطالعيه عرضه يا 
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عرضه افزايش يافته در مرحله مظنه ياني معامله نگردد، اين مازاد در س��امانه 
معامالتي باقي مانده و تا پايان مرحله عرضه مازاد قابل معامله مي باشد.

5-2: عرضه مازاد با پيش��نهاد عرضه کننده و موافقت بورس مي تواند تا پايان 
روز کاري قب��ل از روز عرض��ه بعدي نماد معامالتي يا ي��ک هفته پس از روز 

عرضه، هر کدام که کمتر باشد، معامله شود.
5-3: در صورت منتقل شدن عرضه مازاد به روزهاي کاري بعد کارگزار عرضه کننده 
صرفا تا 9 صبح روز کاري بعد مي تواند عرضه مازاد را از س��امانه معامالتي حذف 
نمايد. در غير اين صورت عرضه مازاد تا پايان مرحله عرضه مازاد آن روز معامالتي 

قابل معامله خواهد بود.
5-4: در صورتي که در پايان مرحله نظارت کارگزار عرضه کننده درخواس��ت 

افزايش مازاد عرضه را بدهد، افزايش مازاد با تاييد بورس امکان پذير است.
تبصره: طول مدت هر يک از مراحل فوق توسط هيات مديره بورس تعيين 
و حداقل 3 روز کاري قبل از اعمال اطالع رساني مي گردد. تغيير طول مدت 

مراحل فوق حين جلسه معامالتي مجاز نمي باشد.
م�اده19: مراحل انج��ام معامالت اوراق بهادار مبتني ب��ر کاال به روش حراج 

پيوسته به شرح زير مي باشد:
1. پيش گشايش: مرحله ابتدايي معامالت است که در آن امکان ورود، تغيير 

يا حذف سفارش وجود دارد ليکن معامله اي انجام نمي شود.
2. مرحله گشايش: اين مرحله بالفاصله پس از مرحله پيش گشايش است و در 
آن، سفارش هاي موجود در سامانه معامالت براساس ساز وکار حراج تک قيمتي 

انجام مي شود.
3. مرحله پيوس�ته: اين مرحله پس از انجام مرحله گشايش شروع و در آن 
به محض تطبيق قيمت س��فارش هاي وارد ش��ده به سامانه معامالتي، معامله 

انجام مي شود.
4. مرحل�ه حراج تک قيمت�ي پاياني: اين مرحله پ��س از خاتمه مرحله 
پيوسته شروع مي ش��ود. طي اين مرحله امکان ورود، تغيير يا حذف سفارش 
توس��ط کارگزاران وجود دارد ليکن معامله اي انجام نمي ش��ود. در پايان اين 
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مرحله سفارش هاي موجود در س��امانه معامالت براساس سازوکار حراج تک 
قيمتي اجرا مي شود.

5. مرحله معامالت پاياني: مرحله پاياني جلسه معامالتي است که طي آن 
ورود سفارش و انجام معامله صرفا با قيمت پاياني امکان پذير است.

تبصره1: انجام مراحل يک الي 3 فوق در روش حراج پيوسته الزامي است. 
انج��ام مراح��ل چهار و پنج پس از تصويب در هي��ات مديره بورس و اطالع 

رساني آن حداقل 3 روز کاري قبل از اعمال، امکان پذير مي باشد.
تبص�ره2: هيات مدي��ره بورس مي تواند در روش حراج پيوس��ته، زماني را 

خارج از جلسه معامالت، براي ورود سفارش ها تعيين نمايد.
تبص�ره3: طول مدت هر يک از مراحل فوق توس��ط هي��ات مديره بورس 
تعيين و حداقل 3 روز کاري قبل از اعمال اطالع رساني مي گردد. تغيير طول 

مدت مراحل فوق حين جلسه معامالت مجاز نمي باشد.
ماده20: س��فارش هاي وارد شده به سامانه معامالت، حداقل بايد حاوي موارد 

زير باشد:
1: نماد معامالتي

2: تعيين خريد يا فروش بودن سفارش
3: اعتبار زماني سفارش

4: حجم سفارش
5: نوع سفارش و شرايط قيمتي آن

6: کد معامالتي
تبص�ره1: انواع س��فارش به لحاظ ش��رايط قيمتي و اعتبار زماني توس��ط 
هيات مديره بورس تعيين و حداقل 3 روزکاري قبل از اعمال اطالع رس��اني 

مي گردد.
تبصره2: بورس بايد از ورود سفارش هايي که در آن شرايط اطالعيه عرضه 

رعايت نشده است، جلوگيري نمايد.



225

ول
ل ا

ص
ف

وم
 د

صل
ف

رم
چها

ل 
ص

ف
وم

س
ل 

ص
ف

 فصل ششم: ضوابط معامالت تاالر

م�اده21: ت��االر معامالت زير نظ��ر ناظر معامالت، براس��اس مقررات و طبق 
اختيارات و مسئوليت هاي محوله اداره خواهد شد.

ماده22: در صورتي که هيات مديره بورس براي يک نماد محدوديت نوسان 
قيم��ت مجاز تعري��ف نمايد، کليه س��فارش هاي وارده به س��امانه معامالتي 
براي آن نماد بايد در محدوده نوس��ان قيمت مجاز باش��د. محدوده نوس��ان 
قيمت مجاز توس��ط هيات مديره بورس تصويب و تا پايان روز قبل از عرضه 

اطالع رساني مي گردد.
ماده23: در صورتي که قيمت پايه پيش��نهاد ش��ده در اطالعيه عرضه، خارج 
از محدوده نوس��ان قيمت پايه باش��د، بورس مي تواند از انتشار اطالعيه عرضه 

جلوگيري کند.
تبصره: محدوده نوس��ان قيمت پايه توس��ط هيات مدي��ره بورس تعيين و 

حداقل 3 روزکاري قبل از اعمال اطالع رساني مي گردد.
ماده24: بورس مي تواند روش محاسبه قيمت پايه برخي از کاالهاي پذيرفته 
ش��ده را براس��اس فرمول مش��خصي اعالم کند. در اين صورت عرضه کننده 
مکلف به عرضه کاالي خود با قيمت پايه محاسبه شده براساس فرمول مذکور 

مي باشد.
تبص�ره: فرمول تعيين قيمت پايه به پيش��نهاد عرضه کننده به تاييد بورس 
رسيده و حداقل 3 روزکاري قبل از اعمال توسط بورس اطالع رساني مي گردد.

م�اده25: ميزان واحد پاي��ه تخصيص، حداقل خري��د، حداقل تغيير قيمت 
س��فارش، حداق��ل عرض��ه و حداکث��ر خري��د توس��ط هيات مدي��ره بورس 
مص��وب مي گردد. کارگ��زاران بايد در دريافت، ثبت و تخصيص س��فارش ها، 
محدوديت هاي فوق  الذکر را رعايت نمايند. بورس از ورود سفارش ها و يا انجام 
معامالتي که محدوديت هاي مذکور را رعايت ننمايد، جلوگيري خواهد کرد.

تبصره: اعمال هر گونه محدوديت حجمي يا سهميه بندي در خريد، فروش 
و يا تخصيص کاال خارج از موارد موضوع اين ماده مجاز نمي باشد.
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ماده26: در صورتي که س��فارش هاي تطبيق يافته يک نماد طي يک جلسه 
معامالتي کمتر از حداقل خريد جهت کش��ف نرخ باشد، تطبيق سفارش هاي 

مذکور نمي تواند مورد تاييد بورس قرار گيرد و معامله اي انجام نمي شود.
تبصره: حداقل خريد جهت کش��ف نرخ توس��ط هيات پذيرش تعيين و تا 

پايان روز قبل از عرضه اطالع رساني مي گردد.
م�اده27: هرگونه عرضه کاال ب��ه صورت يکجا، به لح��اظ جلوگيري نمودن از 
ايجاد انحصار صرفا با موافقت مديرعامل بورس و پس از درج در اطالعيه عرضه 

امکان پذير است.
ماده28: در صورتي که براي يک نماد معامالتي حراج حضوري انجام شود و 
ب��ه دليل عدم وجود تقاضاي کافي معامله اي بر روي آن نماد صورت نپذيرد، 
امکان حراج مجدد نماد تا پايان آن جلسه معامالتي وجود دارد. در اين حالت 
بايد کارگزاران متقاضي خريد، درخواست خودرا قبل از پايان جلسه معامالتي 
ب��ه بورس اعالم نمايند. درصورت موافقت بورس با عرضه مجدد، عرضه کننده 

ملزم به عرضه مجدد در همان جلسه معامالتي مي باشد.
ماده 29: کارگزاران مي توانند جهت شرکت در رقابت براي خريد از يک کد تجميعي 
استفاده نمايند. کد تجميعي صرفا براساس سفارش هاي ثبت شده مشتريان در سامانه 

و پس از کنترل مقررات مربوط به ثبت سفارش، استفاده مي شود.
تبصره: کارگزاران موظفند پس از قطعي شدن معامله و براساس سفارش هاي 
ثبت ش��ده قبل از معامله، نس��بت به تخصيص کاال يا اوراق بهادار مبتني بر 
کاالي خريداري ش��ده براي هر يک از مش��تريان، طبق دس��تورالعمل ثبت 

سفارش کاال در بورس کاالي ايران اقدام نمايند.
ماده30: مديرعامل بورس صرفا در ش��رايط زي��ر مي تواند تمام يا تعدادي از 

معامالت را تاييد ننمايد.
الف: بر اساس تقاضاي کارگزار به دليل وقوع آن دسته از اشتباهاتي که طبق 

مقررات مصوب هيات مديره سازمان احصاء مي شود.
ب: معامالتي که با نوسان غيرعادي قيمت همراه باشد.

ج: خطاي معامالتي متاثر از اشکال سامانه معامالتي
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د: عدم رعايت محدوديت هاي حجمي اعالم شده
ه: عدم رعايت مقررات ثبت سفارش
و: ساير موارد طبق قوانين و مقررات

تبص�ره1: بورس بايد مراتب عدم تاييد معامله را به نحو مقتضي به کارگزار 
خريدار و کارگزار فروشنده اعالم نمايد.

تبصره2: کليه مدارک، سوابق و داليل عدم تاييد معامالت طبق اين ماده، 
بايد نزد بورس نگهداري و حسب درخواست، به سازمان ارسال گردد.

ماده31: براي کليه معامالت قطعي ش��ده توس��ط ب��ورس گواهينامه انجام 
معامله صادر و جهت انجام امور تسويه به اتاق پاياپاي ارسال مي گردد.

 فصل هفتم: ساير مقررات

م�اده32: در صورت��ي که ب��ه دليل ح��وادث غيرمترقبه تمام يا بخش��ي از 
وظايف يا مسئوليت هاي اش��خاص ذي ربط در معامله طبق اين دستورالعمل 
امکان پذير نباش��د، با حکم مرجع ذي صالح، از اين بابت مس��ئوليتي متوجه 

اشخاص مذکور نمي گردد.
ماده33: نرخ هاي خدمات و کارمزد هاي بورس و نحوه وصول آن در چارچوب 
س��قف هاي مصوب هيات مديره س��ازمان، توسط هيات مديره بورس تصويب و 

اعمال مي گردد.
ماده34: کليه مواردي که مطابق اين دس��تورالعمل بايد توسط بورس اعالم، 
منتش��ر و يا اطالع رس��اني شود، از طريق سايت رس��مي بورس انجام خواهد 

گرفت.
ماده35: اين دس��تورالعمل دو ماه پس از ابالغ اجراي��ي گرديده و آيين نامه 
معام��الت بورس فلزات ته��ران مصوب 1382/06/03 ش��وراي بورس فلزات 
لغ��و مي گردد. در خصوص کلي��ه معامالتي که قبل از الزم االجرا ش��دن اين 
دستورالعمل در بورس کاالي ايران انجام شده است، ضوابط آيين نامه معامالت 
بورس فلزات تهران مصوب 1382/06/03 شوراي بورس فلزات مجري است.

دستورالعمل معامالت کاال و اوراق بهادار 
مبتني بر کاال در بورس کاالی ايران
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دستورالعمل تسويه و پاياپای معامالت بورس کاالی ايران
) مصوب هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار

 مورخ 1389/08/22 و اصالحی مورخ 1396/06/29 (

بخش اول: تعاريف
م�اده 1: اصطالح��ات و واژه  های به کار رفته در اين دس��تورالعمل، به همان 
مفاهيمی اس��ت که در ماده يک »دس��تورالعمل معامالت کاال و اوراق بهادار 
مبتن��ی ب��ر کاال در بورس کاالی اي��ران« مصوب 1389/7/5 ش��ورای عالی 
بورس و اوراق بهادار تعريف ش��ده اس��ت. واژه های ديگر به کار رفته در اين 

دستورالعمل دارای معانی زير می باشند:
1. اتاق پاياپاي: واحد سازمانی از »شرکت« است که وظيفه تسويه و پاياپاي 

کردن قراردادهاي معامله شده در بورس را بر عهده دارد.
2. اطالعيه عرضه: سندي است که بورس براساس اطالعات دريافتي عرضه 
از کارگزار فروشنده، تنظيم و از طريق سايت رسمي خود و سامانه معامالتي 

به عموم و کارگزاران اطالع رساني مي نمايد. 
3. اعضای اتاق پاياپای: کارگزار، کارگزار / معامله گر و هر ش��خص حقوقی 
ديگری اس��ت که تحت اين عنوان مطابق دستورالعمل پذيرش اعضا در اتاق 

پاياپای، به عنوان عضو اتاق پاياپای پذيرفته شده است.
4. اعالميه تسويه وجوه: سندي است که پس از تسويه معامله توسط اتاق 

پاياپاي صادر و به کارگزار خريدار و فروشنده ارايه مي شود.
5. امور تس�ويه: عبارت اس��ت از واريز وجه قرارداد و ارايه فيش واريزی در 
تس��ويه نقدی، ارايه اسناد در تس��ويه اعتباری و معامالت نسيه طبق فرمت 
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»شرکت«، واريز پيش پرداخت معامله نهايی و توديع يا واريز تضامين معامله 
نهايی در قرارداد های کش��ف پريمي��وم و همچنين واريز کارمزد های مربوطه 

طبق مقررات.
6. انفساخ: عبارت است از انحالل قهري قرارداد به گونه اي که قرارداد فاقد 

هرگونه آثاري مي گردد.
7. بورس: شرکت بورس کاالی ايران )سهامی عام( است.

8. تس�ويه و پاياپاي: فرايندی اس��ت که طی آن حقوق و تعهدات طرفين 
معامله محاس��به و به ترتيبی که در اين دستورالعمل ذکر شده وجوه حاصل 

از معامله تسويه و اسناد مربوطه مبادله می گردد. 
9. تضمين: منابع مالي و يا اس��نادی اس��ت که هر عضو يا اش��خاص طرف 
معامل��ه به منظ��ور تضمين انجام تعه��دات خود در مقابل ات��اق پاياپای، به 
صورت نقدي، ضمانت نامه بانکي )بدون قيد و شرط(  يا اوراق مشارکت توديع 
مي نمايند. ضوابط اخذ و همچنين س��اير تضامين مورد قبول توس��ط هيات 

مديره »شرکت« تعيين می شود.
9 مکرر 1: تضمين قرارداد کش�ف پريميوم: وجه و يا س��ندی اس��ت که 
طبق ضوابط موضوع ماده 7 مکرر اين دستورالعمل، به عنوان تضمين قرارداد 

کشف پريميوم از سوی خريدار و فروشنده، پرداخت يا توديع می شود.
9 مکرر 2: تضمين معامله نهايی: وجه و يا س��ندی است که طبق ضوابط 
موض��وع ماده 7 مکرر اين دس��تورالعمل، به عنوان تضمي��ن معامله نهايی از 

سوی خريدار و فروشنده پرداخت و يا توديع می شود.
10. تلورانس تحويل: عبارت است از ميزان مجاز تفاوت وزن کاالی تحويلی 
نسبت به کاالی معامله شده که توسط هيات پذيرش بورس تعيين و در قالب 

اميدنامه منتشر می گردد.
11. حس�اب عملياتي: حس��اب بانکی اس��ت که جهت تس��ويه وجوه طبق 

ضوابط اين دستورالعمل توسط اتاق پاياپای مورد استفاده قرار مي گيرد.
12.حساب بستانکاران موقت: حسابی است که جهت واريز خسارت ناشی 
از فس��خ يا انفس��اخ معامله و همچنين انجام امور تس��ويه و تحويل با تاخير 
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طبق ضوابط اين دستورالعمل توسط اتاق پاياپای مورد استفاده قرار می گيرد.
13. حواله خريد کاال: سندی است که توسط کارگزار فروشنده طبق فرمت 
»ش��رکت«، ب��ه نام خريدار صادر می ش��ود و خريدار می تواند ب��ا ارايه آن به 

فروشنده، کاالی خريداری شده را تحويل گيرد.
14. زم�ان تحويل: مدت زماني اس��ت ک��ه در آن، کاالي موض��وع قرارداد 
طب��ق زمان  های تعيين ش��ده در اطالعيه عرضه و مهلت  ه��ای مقرر در اين 

دستورالعمل تحويل داده مي شود.
15. سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار است.

16. س�قف اعتباری: حداکثر ارزش معامالتی است که متناسب با تضامين 
ارايه ش��ده براي هر عضو اتاق پاياپای، توسط هيات مديره »شرکت« تعيين 

و ابالغ مي شود.
17. حوادث غيرمترقبه )فورس ماژور(: حوادثی اس��ت خارجی، غيرقابل 
اجتن��اب و غيرقابل پيش بينی که در نتيجه وقوع آن متعهد اعم از خريدار و 

فروشنده قادر به انجام تعهد خود نباشد.
18. شرکت: ش��رکتی است که وظيفه تسويه و پاياپای معامالت انجام شده 

در بورس کاالی ايران را بر عهده دارد.
19. صورت وضعيت حساب: گزارشی از وضعيت حساب معامالت هر عضو 
اتاق پاياپای اس��ت که طبق ضوابط اين دس��تورالعمل توسط اتاق پاياپای به 

تفکيک هر عضو صادر و به وی اعالم می شود.
20. گواهينامه انجام معامله: س��ندی است که پس از قطعی شدن معامله، 

توسط بورس صادر و برای اتاق پاياپای ارسال می گردد.
21. وجوه تضمين: منابع مالی اس��ت که از محل پرداخت  های اعضای اتاق 
پاياپای يا ضمانت نامه  های بانکی ايشان توسط »شرکت« تامين شده و نحوه 
اداره آن طبق ضوابطی اس��ت که به پيش��نهاد » ش��رکت« به تصويب هيات 

مديره سازمان خواهد رسيد. 
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بخ�ش دوم: اعضا و ش�رايط عضوي�ت در ات�اق پاياپای و 
وظايف عضو اتاق پاياپای

ماده 2: عضو اتاق پاياپای موظف اس��ت موافقت نامه عضويت در اتاق پاياپای 
را امضاء نموده و حق عضويت خود را طبق مقررات پرداخت نمايد.

ماده 3: ميزان حق عضويت اتاق پاياپای توس��ط هيات مديره »شرکت« در 
چهارچوب س��قف  های مصوب هيات مديره س��ازمان بصورت س��االنه تعيين 

مي گردد. 
ماده 4: عضو اتاق پاياپای مکلف است اطالعات زير را به ترتيبی که مشخص 

شده است به »شرکت« ارايه نمايد:
ه��ر نوع مجازات يا وضعيتی که موجب ممنوعي��ت عضو اتاق پاياپای و يا . 1

مديرعام��ل و يا ه��ر يک از اعضای هيات مديره اش��خاص حقوقی عضو اتاق 
پاياپای از تصرف در اموال و يا محروميت از انجام معامالت مي شود )از قبيل 

ورشکستگي، توقيف اموال يا منع شرکت در معامالت ويژه(
تغييرات ثبتي عضو اتاق پاياپای اعم از تغيير در مديران، اقامتگاه ش��رکت . 2

و ساير موارد پس از ثبت تغييرات؛
ساير اطالعات مورد درخواست از اعضای اتاق پاياپای طبق مصوبات هيات . 3

مديره »شرکت«
تبصره: نقض مقررات فوق تخلف محس��وب شده و موضوع توسط "شرکت« 

جهت رسيدگی به مرجع رسيدگی به تخلفات ارجاع خواهد شد.
م�اده 5: نح��وه عضويت، س��اير ش��رايط و وظايف عضو ات��اق پاياپای طبق 
ضوابطی اس��ت که به پيش��نهاد هيات مديره »ش��رکت«، به تصويب هيات 

مديره سازمان مي رسد.

بخش سوم: فرايند کنترل پيش از عرضه
ماده 6: کارگزار عرضه کننده موظف است مستندات زير را حداکثر تا ساعت 

14:30 روز کاری قبل از عرضه به اتاق پاياپای ارايه نمايد:
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1: اطالعيه عرضه که قبال به تائيد بورس رسيده است
2: تضامين و سپرده  های مورد نياز جهت عرضه کاال طبق ضوابط تضمين

3: گواهی عرضه کننده مبنی بر تفويض اختيار صدور حواله خريد کاال توسط 
کارگزار فروشنده، طبق فرمت اعالمی »شرکت« 

4: ساير مستندات طبق مقررات مصوب هيات مديره »شرکت«
ماده 7: در صورتی که مس��تندات و مدارک موضوع ماده 6 طی مهلت مقرر 
و بصورت کامل به اتاق پاياپای ارايه گردد، اتاق پاياپای موظف اس��ت پس از 
بررس��ی رعايت ضوابط مربوط به تعهدات، تضامين و س��اير مقررات مربوطه، 
حداکثر تا ساعت 15:30 همان روز مراتب موافقت يا عدم موافقت خود را در 

خصوص عرضه، به بورس اعالم نمايد.
تبصره: در صورت عدم موافقت، اتاق پاياپای بايد مراتب را حداکثر تا ساعت 

15/30 همان روز به کارگزار عرضه کننده اعالم نمايد.
ماده 7 مکرر: در قرارداد های کشف پريميوم، طرفين معامله موظفند جهت 
تضمين ايفای تعهدات خود، تضامين مورد نياز از قبيل تضمين قرارداد کشف 
پريمي��وم و تضمين معامل��ه نهايی را مطابق ضوابطی ک��ه به تصويب هيات 

مديره شرکت می رسد ارايه نمايند. 

بخش چهارم: فرآيند تسويه و پاياپاي
م�اده 8: اتاق پاياپ��ای پس از دريافت گواهينامه انج��ام معامالت يا قرارداد 
کش��ف پريميوم نس��بت به صدور گزارش تسويه ش��امل اطالعات قرارداد از 
جمل��ه ارزش قرارداد، بخش��ی از ثم��ن معامله، کارمزد های مص��وب اعم از 
کارمزد  های کارگزار، بورس، حق نظارت س��ازمان و س��اير هزينه  های مصوب 

اقدام می نمايد.
تبصره 1: در معامله نهايی، گزارش تس��ويه پس از تعيين قيمت نهايی و در 

روز انجام معامله  نهايی صادر خواهد شد.
تبصره 2: در قرارداد های کش��ف پريميوم، مبنای محاسبات اين ماده قيمت 

علی الحساب می باشد.
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ماده 9: اعضای اتاق پاياپای مکلفند براساس گزارش تسويه صادره نسبت به 
تس��ويه معامالت خود طی مهلت تسويه و براساس ضوابط اين دستورالعمل، 

اقدام نمايند.
ماده 10: در صورتی که امور تس��ويه هر معامله به طور کامل توسط کارگزار 
خريدار انجام ش��ده باش��د، اتاق پاياپای اقدام به صدور اعالميه تسويه وجوه 

آن معامله می نمايد.
ماده 11: پس از صدور اعالميه تس��ويه وجوه، کارگزار فروشنده حواله خريد 

کاال را طبق ضوابط اين دستورالعمل صادر می نمايد.
ماده 12: اتاق پاياپای پس از صدور حواله خريد کاال توسط کارگزار فروشنده، 
نسبت به واريز وجوه مربوط و کارمزدها به حساب ذينفعان اعم از فروشنده، 
بورس، »ش��رکت«، س��ازمان و کارگزاران طرف معامله همچنين ارايه حواله 

خريد کاال به کارگزار خريدار اقدام می نمايد. 
تبصره: در صورت بروز اش��کاالت فنی ي��ا عملياتی از جمله محدوديت  های 
ش��بکه بانکی واريز وجوه موضوع اين م��اده حداکثر تا يک روز کاری پس از 
صدور حواله خريد کاال بالمانع اس��ت. اتاق پاياپای بايد مس��تندات مربوط به 
اش��کاالت فنی يا عملياتی را در س��وابق خود نگهداری و حس��ب درخواست 
س��ازمان، آن را اراي��ه نمايد. به ه��ر ترتيب کارگزاران موظف به تس��ويه در 
مهلت  های مقرر در اين دس��تورالعمل می باشند و شرايط موضوع اين تبصره 

صرفا مربوط به اتاق پاياپای می باشد. 
ماده 13: روش  های تسويه معامالت به شرح زير می باشد:

1: تس��ويه نق��دی: در اين روش وجه قرارداد ظرف مهلت تس��ويه به صورت 
نقدی توس��ط کارگزار خريدار به حس��اب عملياتی واريز می گردد و اس��ناد 

مربوطه به اتاق پاياپای ارايه می شود.
2: تس��ويه اعتباری: در اين روش ظرف مهلت تس��ويه، سند تسويه اعتباری 
طبق فرمت »شرکت« به تائيد فروشنده و کارگزار فروشنده رسيده و به همراه 
س��اير مستندات الزم توسط کارگزار خريدار به اتاق پاياپای ارايه می شود. در 

سند تسويه اعتباری فروشنده به دريافت ثمن معامله اقرار می کند.
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تبص�ره 1: در تس��ويه معام��الت به هر ي��ک از روش  های ف��وق، کارمزدها، 
ماليات  های متعلقه و خس��ارت  های تعيين ش��ده در اين دستورالعمل بايد به 
ص��ورت نقدی و طی مهلت  های مقرر در اين دس��تورالعمل به حس��اب اتاق 

پاياپای واريز شود.
تبصره 2: در معامالتی که به صورت اعتباری تسويه می شود، کارگزار خريدار 
کلي��ه کارمزد های مصوب دو طرف معامله را جهت تس��ويه معامله پرداخت 
می نمايد و کارگزار فروشنده مکلف است سهم فروشنده از کارمزد های معامله 
مذک��ور را حداکث��ر ظرف مهلت 10 روز تقويمی از زمان تس��ويه به کارگزار 

خريدار پرداخت نمايد.
تبصره 3: ارايه س��ند تس��ويه اعتباری به اتاق پاياپای به منزله تاييد تسويه 
و احراز اس��ناد مربوطه توس��ط فروش��نده و همچنين کارگ��زاران خريدار و 

فروشنده می باشد.
ماده 13 مکرر: مهلت تسويه سه روز کاری بعد از روز انجام معامله می باشد. 
در قرارداد های کشف پريميوم، اين مهلت در چارچوب مصوبات هيات مديره 
ش��رکت در اطالعيه عرضه منتشر می شود. زمان بندی انجام امور تسويه طی 

مهلت تسويه براساس مصوبه هيات مديره »شرکت« تعيين می گردد. 
ماده 14: موعد تسويه قراردادها به شرح زير می باشد:

1: در قرارداد ه��ای نق��دی و س��لف حداکثر تا پايان مهلت تس��ويه، کارگزار 
خريدار بايد نس��بت به تسويه قرارداد اقدام نمايد. تسويه قرارداد های مذکور 

به دو روش تسويه نقدی يا تسويه اعتباری امکان پذير می باشد.
تبصره:  روش تس��ويه معامله بايد دراطالعيه عرضه قيد گردد. پس از انتشار 
اطالعيه عرضه فقط تغيير روش تسويه اعتباری به نقدی با درخواست خريدار 

و پس از اعالم اتاق پاياپای امکان پذير است.
2: در قرارداد های نس��يه، اسناد مالی مورد قبول جهت تسويه معامله توسط 
فروش��نده بايد در اطالعيه عرض��ه قيد گردد. کارگزار خريدار مکلف اس��ت 
حداکثر تا پايان مهلت تس��ويه نس��بت به ارايه اسناد مورد اشاره در اطالعيه 
عرضه به کارگزار فروش��نده اقدام و تأييديه فروشنده و کارگزار وی مبنی بر 
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پذيرش تعهدات مربوط به تس��ويه معامله را طبق فرمت ابالغی »شرکت« به 
اتاق پاياپای ارايه نمايد.

تبصره:در صورتی که در معامالت نس��يه و طبق اعالم فروشنده در اطالعيه 
عرضه، بخشی از ثمن معامله به صورت نقدی به عنوان پيش پرداخت تعيين 
ش��ده باش��د، کارگزار خريدار مکلف اس��ت حداکثر تا پايان مهلت تس��ويه و 

همزمان با ارايه اسناد موضوع اين ماده، وجه پيش پرداخت را واريز نمايد.
3: تس��ويه معام��الت اوراق بهادار مبتنی بر کاال از قبي��ل قراردادهاي آتي و 
اختيار معامله )خريد و فروش(، قرارداد های معامله ش��ده در رينگ صادراتی 
و ساير قراردادها طبق دستورالعمل  های مربوطه که به تصويب شورا يا هيات 

مديره سازمان، حسب مورد رسيده است، انجام خواهد شد.
4: در قرارداد های کش��ف پريميوم، کارگزار خريدار مکلف اس��ت طی مهلت 
مندرج در اطالعيه عرضه، بر اساس گزارش تسويه نسبت به انجام امور تسويه 

اقدام نمايد.
م�اده 15: در صورت��ی ک��ه انجام امور تس��ويه با تأخير و حداکث��ر تا 5 روز 
کاری پس از مهلت تس��ويه انجام شود، کارگزار خريدار به ازای هر روز کاری 
تأخير موظف به پرداخت 0/25 درصد ارزش معامله می باش��د. اين مبلغ بايد 
در هنگام تس��ويه به صورت يکجا به حساب بس��تانکاران موقت شرکت و به 
نفع فروش��نده واريز شود. پرداخت اين وجه به فروش��نده، از طريق کارگزار 
فروش��نده و پس از کس��ر تعهدات فروش��نده در مقابل اتاق پاياپای صورت 

می گيرد.
تبصره 1: مبنای محاس��به جريمه تأخير موض��وع اين ماده، زمان و تاريخی 

است که اعالميه تسويه وجوه توسط اتاق پاياپای صادر شده است.
تبصره 2: در قرارداد های کشف پريميوم، مبنای محاسبه جريمه موضوع اين 

ماده، قيمت علی الحساب می باشد.
ماده16: چنانچه کارگزار خريدار تا پايان 5 روز کاری پس از مهلت تس��ويه 
امور تسويه را انجام ندهد، حسب مورد، معامله يا قرارداد کشف پريميوم وی 
منفس��خ گرديده و کارگزار خريدار مکلف اس��ت 5 درصد ارزش معامله را به 



مجموعه قوانین و مقررات بورس کاالي ايران 236

عنوان خسارت انفساخ به همراه ساير هزينه  های مصوب شامل دو سر کارمزد 
بورس، کارمزد کارگزار فروش��نده، دو سرکارمزد تسويه و دو سر حق نظارت 
س��ازمان، پرداخت نمايد. خسارت انفساخ معامله بايد حداکثر يک روز کاری 
پ��س از اعالم اتاق پاياپای و به صورت يکجا به نفع فروش��نده و به حس��اب 
بستانکاران موقت ش��رکت واريز شود. در صورت پرداخت جريمه  های تأخير 
معامله قبل از زمان انفساخ، کارگزار خريدار بايد مابه التفاوت خسارت انفساخ 
و خسارت تأخير پرداخت شده را به حساب بستانکاران موقت پرداخت نمايد. 
پرداخت خس��ارت انفساخ به فروش��نده از طريق کارگزار فروشنده و پس از 

کسر تعهدات فروشنده در مقابل اتاق پاياپای صورت می گيرد. 
تبصره 1: در قرارداد های کش��ف پريميوم، مبنای محاس��به خسارت موضوع 

اين ماده، قيمت علی الحساب ميباشد.
تبصره 2: در معامله نهايی قرارداد کشف پريميوم:

در صورتی که مبلغ پيش پرداخت معامله نهايی از مبلغ خس��ارت انفس��اخ . 1
بيشتر باشد، فروشنده مکلف است پس از کسر 5 درصد ارزش معامله نهايی 
)طبق اعالم اتاق پاياپای به عنوان خس��ارت انفس��اخ از محل پيش پرداخت 
معامل��ه نهايی(، مابقی وجه را حداکثر طی هفت روز کاری از تاريخ انفس��اخ 
به حساب اتاق پاياپای واريز نمايد. در صورت تأخير در واريز وجه تا حداکثر 

پنج روز کاری پس از مهلت مذکور، فروشنده مکلف است به ازای هر روز 
تأخير، 0/25 درصد مابه التفاوت پيش پرداخت معامله نهايی از مبلغ خسارت 
انفس��اخ را به عنوان خس��ارت تأخير خود، به آن بيفزايد. اتاق پاياپای مکلف 
اس��ت حداکثر طی يک روز کاری پس از واريز اين وجوه، هزينه  های مصوب 
ش��امل دو سر کارمزد بورس، کارمزد کارگزار فروشنده، دو سرکارمزد تسويه 
و دو س��ر حق نظارت سازمان را کس��ر و مابقی را به حساب کارگزار خريدار 
واري��ز نموده و تضمين معامله نهايی را مس��ترد نمايد. در صورت عدم واريز 
وجه توسط فروشنده در مهلت های مقرر، اتاق پاياپای مکلف است راسا وجوه 
مذکور را از محل مطالبات و يا تضامين فروش��نده نزد اتاق پاياپای، تامين و 

به کارگزار خريدار پرداخت نمايد.
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در صورتی که مبلغ پيش پرداخت معامله نهايی از مبلغ خس��ارت انفس��اخ . 2
کمتر باشد، اتاق پاياپای مابه التفاوت خسارت انفساخ و پيش پرداخت معامله 
نهاي��ی را از محل تضمين معامله نهاي��ی و ظرف 10 روز کاری پس از تاريخ 
انفساخ به حساب کارگزار فروشنده واريز نموده و مابقی را پس از کسر ساير 
هزينه ها به کارگزار خريدار مسترد می نمايد. سقف خسارت قابل پرداخت به 
فروشنده به ميزان پيش پرداخت معامله نهايی به عالوه تضمين معامله نهايی 

و کسر هزينه های مصوب است.
در ه��ر صورت، اتاق پاياپای از محل پيش پرداخت معامله نهايی و يا تضامين 

خريدار، نسبت به پرداخت هزينه های مصوب اقدام خواهد کرد.
ماده 17: پرداخت خس��ارت  های ذکر شده و ساير هزينه  های مصوب در مواد 
15 و 16 توس��ط کارگزار خري��دار، از محل پيش پرداخت خريداران پرداخت 
می گردد. در صورت عدم دريافت پيش پرداخت از خريداران، کارگزار خريدار 
راس��ا مکلف به پرداخت خسارت ها و ساير هزينه  های مصوب در مواد مذکور 
می باش��د. به هر ترتيب مس��ئوليت واريز وجوه ياد ش��ده، ب��ه عهده کارگزار 

خريدار است.
تبصره: در قرارداد های کش��ف پريميوم، کارگزار خريدار خس��ارات موضوع 

مواد 15 و 16 را از محل تضمين قرارداد کشف پريميوم پرداخت مينمايد.
ماده 18: بورس در دوره  های س��ه ماهه نس��بت به بررس��ی داليل و عوامل 
انفس��اخ معامالت اق��دام و براس��اس آن محدوديت  هايی را ب��رای معامالت 
مش��تريان يا کارگزارانی که فعل يا ترک فعل آنان منجر به انفس��اخ معامله 
ش��ده اس��ت، وضع می نمايد. ضوابط اجرايی موضوع اين ماده توس��ط هيات 

مديره بورس تصويب می شود.

بخش پنجم: تحويل کاالی موضوع قرارداد
ماده 19: تحويل کاالی موضوع قرارداد های نقد، نس��يه و س��لف طبق زمان 
تحويل اعالم شده در اطالعيه عرضه توسط کارگزار فروشنده انجام می گيرد. 

حداکثر زمان تحويل به شرح ذيل می باشد:
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1: در قرارداد ه��ای نق��دی و نس��يه، حداکثر تا س��ه روز کاری پس از مهلت 
تس��ويه، در صورتی که انجام امور تس��ويه با تأخير ص��ورت پذيرد، به ميزان 
روز های تأخير به اين مهلت اضافه می ش��ود. در قرارداد های سلف با سررسيد 

کمتر از 30 روز، حداکثر تا 5 روز تقويمی پس از سررسيد تحويل؛
2: در قرارداد های س��لف با سررس��يد 30 روز و بيش��تر، حداکثر تا 15 روز 

تقويمی پس از سررسيد تحويل؛
ماده 20: در قراردادهاي نقد، نس��يه و س��لف کارگزار فروشنده مکلف است 
حداکثر تا پايان روز کاری انجام امور تس��ويه از سوی کارگزار خريدار، نسبت 

به صدور حواله خريد کاال و ارايه آن به اتاق پاياپای اقدام می نمايد.
تبص�ره 1: کارگزار خريدار مکلف اس��ت اطالع��ات الزم جهت صدور حواله 
خري��د کاال را تا زمان انجام امور تس��ويه ارايه نماي��د. در هر صورت کارگزار 
فروش��نده، در مهلت مقرر در اين ماده، براس��اس اطالعات ارايه شده توسط 

کارگزار خريدار، اقدام به صدور حواله خريد کاال خواهد نمود.
تبصره 2: فروش��نده، اختي��ار صدور حواله خريد کاال را براس��اس معامالت 

انجام شده در بورس، کتباً به کارگزار فروشنده تفويض می نمايد.
م�اده 21: وج��وه معامل��ه تا زمان ص��دور حواله خريد کاال توس��ط کارگزار 
فروش��نده، نزد اتاق پاياپای باقی مانده و در ص��ورت صدور حواله مذکور، به 

فروشنده پرداخت خواهد شد.
ماده 22: در قرارداد های نقد، نس��يه و س��لف در ص��ورت عدم صدور حواله 
خري��د کاال طی مهلت مقرر در ماده20 اين دس��تورالعمل، قرارداد منفس��خ 
می گردد و اصل وجه و خسارت ها و کارمزدها به شرح زير پرداخت می شود:

1: در صورت��ی که فروش��نده به هر نح��و از صدور حواله خريد کاال توس��ط 
کارگزار فروشنده طی مهلت مقرر جلوگيری نمايد، وی مکلف است 5 درصد 
ارزش معامله را به عنوان خس��ارت انفساخ به همراه کليه هزينه  های مصوب 
ش��امل دو س��رکارمزد بورس، کارمزد کارگزار خريدار و فروش��نده، دو س��ر 
کارمزد تس��ويه و دو سر حق نظارت سازمان را پرداخت نمايد. در اين حالت 
خس��ارت و کارمزد های موضوع اين بند از محل وثايق يا مطالبات فروش��نده 
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نزد اتاق پاياپای و در صورت عدم تکافو، از محل وثايق کارگزار فروشنده نزد 
اتاق پاياپای تامين می گردد.

2: در صورت��ی که عدم ص��دور حواله خريد کاال ناش��ی از فعل يا ترک فعل 
کارگزار فروشنده باشد 

3: وی بايد 5 درصد ارزش معامله را به عنوان خسارت انفساخ به همراه ساير 
هزينه  های مصوب شامل دو س��ر کارمزد بورس، کارمزد کارگزار خريدار، دو 
س��رکارمزد تسويه و دو سر حق نظارت س��ازمان را پرداخت نمايد. خسارت 
انفس��اخ معامله باي��د حداکثر يک روز کاری پس از اع��الم اتاق پاياپای و به 
صورت يکجا به نفع خريدار و به حس��اب بس��تانکاران موقت »شرکت« واريز 

شود.
تبصره: در صورت انفساخ معامله، اصل وجه و خسارت  های متعلقه از طريق 
کارگزار خريدار و پس از کس��ر تعهدات وی در مقابل اتاق پاياپای به خريدار 

پرداخت می شود.
ماده 23: فروش��نده مکلف است کاالی معامله شده را در محدوده تلورانس 

تحويل مجاز، به خريدار تحويل دهد.
تبص�ره 1:در صورت��ی که حجم کاالی تحويل ش��ده در مح��دوده تلورانس 
تحويل مثبت باش��د، تسويه وجوه ناش��ی از تلورانس تحويل، قبل از تحويل 
آخرين محموله کاال توس��ط خريدار به فروشنده پرداخت می شود. در صورت 
تحويل کاال با تلورانس مثبت و عدم دريافت وجه، مس��ئوليت تحويل آخرين 
محموله با فروش��نده بوده و بورس، »ش��رکت« و کارگزاران طرف معامله در 

اين خصوص مسئوليتی ندارند.
تبص�ره 2: در صورتی ک��ه حجم کاالی تحويل ش��ده در محدوده تلورانس 
تحويل منفی باش��د، فروش��نده مکلف اس��ت حداکثر ظرف يک ماه از تاريخ 
تحويل آخرين محموله نسبت به تسويه حساب با خريدار اقدام نمايد. در غير 
اين صورت خريدار می تواند حداکثر تا 2 ماه پس از تحويل آخرين محموله 
از طريق کارگزار خود درخواست دريافت وجه مربوطه را به اتاق پاياپای ارايه 
نمايد. اين مبلغ از محل وجوه يا وثايق فروشنده نزد اتاق پاياپای و در صورت 
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ع��دم تکافو از محل وجوه يا وثايق کارگزار فروش��نده پرداخت خواهد ش��د. 
پرداخت اين وجه به خريدار، از طريق کارگزار خريدار و پس از کسر تعهدات 

وی در مقابل اتاق پاياپای صورت می گيرد.
م�اده 24: در صورت عدم تحويل تمام يا بخش��ی از کاال طبق زمان تحويل 
اعالمی در اطالعيه عرضه و ش��رايط مندرج در ماده 19 اين دس��تورالعمل، 
خريدار می تواند درخواس��ت مکتوب خود را طبق فرمت »شرکت« به همراه 
اسناد مثبته مبنی بر تاخير در تحويل کاال توسط فروشنده از طريق کارگزار 
خريدار به اتاق پاياپای ارايه نمايد و براس��اس آن در خواست تحويل با تأخير 

يا فسخ بخش تحويل نشده قرارداد را بنمايد.
تبص�ره: در ص��ورت عدم ارايه درخواس��ت مکت��وب موضوع اي��ن ماده به 
ات��اق پاياپ��ای حداکثر ت��ا 30 روز تقويمی پس از پايان مهلت تس��ويه برای 
قرارداد های نقدی و نس��يه و پس از تاريخ سررس��يد قرارداد س��لف، از نظر 

»شرکت«، تعهدات طرفين ايفا شده تلقی می گردد.
م�اده 25: در ص��ورت ارايه درخواس��ت فس��خ معامله طبق م��اده 24 اين 
دس��تورالعمل و احراز عدم تحويل کاال از سوی فروشنده توسط اتاق پاياپای، 
فروش��نده مکلف اس��ت عالوه بر پرداخ��ت اصل مبلغ مقادير تحويل نش��ده 
قرارداد، خس��ارت فس��خ و س��اير هزينه  های مصوب از جمله دو سر کارمزد 
بورس، کارمزد کارگزار خريدار و فروشنده، دو سرکارمزد تسويه و دو سر حق 
نظارت س��ازمان را پرداخت نمايد. اين مبلغ از محل وجوه يا وثايق فروشنده 
ن��زد ات��اق پاياپای و در صورت ع��دم تکافو، از محل وجوه ي��ا وثايق کارگزار 
فروشنده تأمين خواهد ش��د. پرداخت اين وجه به خريدار، از طريق کارگزار 

خريدار و پس از کسر تعهدات وی در مقابل اتاق پاياپای صورت می گيرد.
تبصره: خس��ارت فس��خ موضوع اين ماده عب��ارت از 5 درصد ارزش کاالی 
تحويل نش��ده به قيم��ت معامله به عالوه 0/25 درص��د مبلغ مقادير تحويل 
نش��ده به صورت روزش��مار و به ازای روز های بين زمان واريز وجه معامله به 
حس��اب فروش��نده يا کارگزار وی تا بازپرداخت مبلغ مقادير تحويل نشده از 

سوی کارگزار فروشنده می باشد.
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م�اده 26: در صورت ارايه درخواس��ت تحويل با تاخي��ر، طبق ماده 24 اين 
دس��تورالعمل و احراز عدم تحويل کاال از سوی فروشنده توسط اتاق پاياپای 
فروش��نده مکلف اس��ت 0/25 درصد مبل��غ مقادير تحويل نش��ده قرارداد را 
به صورت روزش��مار ب��ه ازای روز های تاخير بين پاي��ان زمان تحويل و تاريخ 
تحويل کاال به عنوان خس��ارت تأخير پرداخت نمايد. اين مبلغ از محل وجوه 
ي��ا وثايق فروش��نده نزد اتاق پاياپای و در صورت ع��دم تکافو، از محل وجوه 
يا وثايق کارگزار فروش��نده تأمين خواهد ش��د. پرداخت اين وجه به خريدار 
از طريق کارگزار خريدار و پس از کس��ر تعه��دات وی در مقابل اتاق پاياپای 

صورت می گيرد.
تبص�ره 1: تحويل با تأخير حداکثر تا 60 روز تقويمی پس از مهلت تس��ويه 
برای معامالت نقدی و نسيه و پس از سررسيد برای معامالت سلف امکان پذير 
است. در صورت عدم تحويل کاال توسط فروشنده، خريدار می تواند از طريق 
کارگزار خريدار درخواست فسخ معامله را تا پايان آخرين روز مهلت 60 روزه 
مذکور به اتاق پاياپای ارايه نمايد. در اين صورت معامله مطابق ماده 25 اين 
دستورالعمل فسخ خواهد گرديد و وجوه پرداخت شده جهت خسارت تاخير 

به عنوان بخشی از وجوه خسارت فسخ لحاظ خواهد شد.
تبص�ره 2: در صورت عدم ارايه درخواس��ت فس��خ به ات��اق پاياپای تا پايان 
آخري��ن روز مهل��ت 60 روزه موض��وع اين ماده از نظر »ش��رکت«، تعهدات 

طرفين ايفا شده تلقی می گردد.
تبصره 3: خسارت تأخير موضوع اين ماده تا زمان اعالم کارگزار خريدار و يا 
فروشنده مبنی بر تحويل کاال و احراز آن توسط اتاق پاياپای محاسبه خواهد 
ش��د. به هر ترتيب اين خسارات حداکثر تا پايان مهلت 60 روزه موضوع اين 

ماده پرداخت خواهد شد.
تبصره 4: در صورت عدم تحويل تمام يا بخشي از کاال، موضوع مواد 24، 25و 

26 اين دستورالعمل، کارمزد های اخذ شده به فروشنده مسترد نمی گردد.
م�اده 27: درکليه قراردادهاي منعقده در بورس چنانچه خريدار نس��بت به 
کيفيت يا کميت کاالی تحويل گرفته شده معترض باشد، می بايست اعتراض 
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خود را حداکثر تا س��ه ماه پس از تحويل کاال به همراه مس��تندات مربوطه، 
کتب��ا به کارگزار و اتاق پاياپ��ای اعالم نمايد. پس از انقض��ای مهلت مذکور 

هيچ گونه اعتراضی از سوی خريدار پذيرفته نمی شود. 

بخش ششم: مقررات عمومي
ماده 28: هرگونه ش��رايط اعالمی از سوی فروشنده در زمان انجام معامله از 
قبيل هزينه انبارداری که بر قيمت يا تصميم خريداران تأثيرگذار اس��ت، در 

خصوص تحويل کاالی موضوع آن معامله قابل تغيير نمی باشد.
ماده 29: فروش��ندگان موظفند حس��ب درخواست »ش��رکت«، اطالعات و 
مستندات مربوط به تحويل کاالی موضوع قرارداد های معامله شده در بورس 
را طب��ق فرمت مصوب هيات مديره "ش��رکت«، حداکثر ت��ا 2 روز کاری به 

»شرکت« و کارگزار فروشنده ارايه نمايند.
ماده 30: در صورتی که ميان خريدار و فروشنده و يا نمايندگان قانونی آن ها 
در خصوص نحوه پرداخت وجه معامله ، تحويل کاال و يا س��اير شرايط معامله 
توافقی خارج از شرايط اعالمی در اطالعيه عرضه و ضوابط و مقررات مصوب 
بورس صورت گرفته باش��د، مس��ئوليت ايفای تعهدات ب��ا طرفين )خريدار و 
فروش��نده( بوده و »ش��رکت«، ب��ورس و کارگزاران ط��رف معامله هيچ گونه 
مس��ئوليتی در قبال آن نخواهد داشت. در هر صورت هرگونه توافق بر خالف 
ترتيبات مقرر در اين دس��تورالعمل فاقد اعتبار بوده، تخلف محسوب شده و 

مشمول مقررات انضباطی خواهد شد.
تبص�ره: در صورت وقوع هرگونه اخت��الف در خصوص توافق مندرج در اين 
ماده فيمابين طرفين، »شرکت« می تواند کليه تضامين و وثايق طرفين را تا 

تعيين تکليف موضوع در مراجع ذيصالح، نزد خود نگهداری نمايد.
ماده 31: اتاق پاياپای موظف به حفظ اطالعاتی است که اعضا در اختيار اتاق 
ق��رار داده اند و ارايه اطالعات مزبور صرفا ب��ا تقاضای مراجع ذيصالح قانونی 

انجام خواهد گرفت.
م�اده 32: ميزان، ماهيت و نحوه  اخذ تضامين مقرر در اين دس��تورالعمل و 
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تغييرات بعدی آن بر حسب مصوبه هيات مديره »شرکت« خواهد بود.
ماده 33: در صورت وقوع هر يک از موارد ذيل »ش��رکت« براساس ضوابط 
مربوط به عضويت نس��بت به تعليق عضويت اعضا تا زمان رفع داليل تعليق 
اق��دام و موضوع را فوراً به بورس اطالع می ده��د. بورس بايد از انجام معامله 
اش��خاصی که عضويت ايش��ان نزد اتاق پاياپای تعليق ش��ده است جلوگيری 

نمايد.
عدم ارايه تضامين و سپرده ها طبق مقررات. 1

ع��دم ايفای تعهدات مال��ی اعم از مبل��غ معامله، کارمزده��ا، جريمه ها و   .2
خسارات مترتبه طبق مقررات.

تبصره: در صورت ت��داوم تعليق عضويت بيش از هفت روز تقويمی، پرونده 
عضو توسط »شرکت« به کميته رسيدگی به تخلفات ارجاع می شود.

ماده 34: طرفين معامله همزمان با ارايه درخواس��ت خريد و فروش، اختيار 
اباح��ه تصرف در منافع حاصل از وجوه واريزی به حس��اب »ش��رکت« را به 

عنوان وجوه تضمين به آن شرکت می دهند.
م�اده 35: در صورت��ی که ع��دم ايفای تعهدات هر يک از طرفين ناش��ی از 
حوادث غيرمترقبه باش��د، خريدار و فروش��نده يا هر دوی آن ها حسب مورد 
ب��ا حکم مرجع ذيصالح مس��ئوليتی در خصوص تأديه مبالغ، خس��ارت ها و 

جريمه هاي موضوع اين دستورالعمل به عهده نخواهند داشت.
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دستورالعمل پذيرش کاال و اوراق بهادار 

مبتنی بر کاال در بورس کاالی ايران
)مصوب 1387/02/02 هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار 

اصالحيه مورخ 1388/09/10 و 1390/05/01 و 1394/7/21 و 1394/12/18 (

فصل اول- کليات

 بخش اول: تعاريف
م�اده 1: اصطالحات و واژه هاي تعريف  ش��ده در ماده ي��ک قانون بازار اوراق 
بهادار و اساس��نامه بورس با همان تعاريف در اين دس��تورالعمل به کار رفته 

 است. ساير اصطالحات به شرح زير تعريف مي شوند:
اميدنام�ه: مجموعه اطالعاتی اس��ت که بورس ملزم اس��ت در زمان درج . 1

نام يک کاال يا اوراق بهادار مبتنی بر کاال در فهرس��ت نرخ  های بورس، جهت 
اطالع عموم در س��ايت رسمی خود منتش��ر نمايد. فرم نمونه اين گزارش به 

تصويب هيات مديره بورس می رسد.
پذيرش: تطبيق کاال يا اوراق بهادار مبتنی بر کاال با شرايط مندرج در اين . 2

دس��تورالعمل جهت درج آن در فهرست نرخ  های بورس و فراهم شدن امکان 
معامله آن در بورس است.

تعليق پذي�رش: توقف موقت معامالت کاالی يک عرضه کننده يا اوراق . 3
بهادار مبتنی بر کاالی درج ش��ده در فهرس��ت نرخ  های بورس ناشی از نقض 

مفاد اين دستورالعمل است.
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دارائی پايه: دارائی موضوع اوراق بهادار مبتنی بر کاال است.. 4
عرضه کننده: ش��خصی اس��ت که کاالی وی در فهرست نرخ  های بورس . 5

درج شده است.
فرم تطابق کاال: فرمی است که بر اساس فرم نمونه بورس، جهت تطبيق . 6

مش��خصات و استاندارد کاالی مشابه با مشخصات و استاندارد يکی از کاالی 
پذيرفته شده پس از تاييد توسط مشاور پذيرش، به بورس ارايه می شود.

کاالی مش�ابه: کاالی منطبق بر مش��خصات و استاندارد يکی از کاال های . 7
پذيرش شده در بورس با توليدکننده متفاوت است.

کاالی خارج از گونه)Off-grade(: کاالئی اس��ت که مشخصات اصلی . 8
آن منطبق بر يکی از کاال های پذيرفته ش��ده در بورس می باشد ليکن يک يا 
چند مش��خصه آن با کاالی اصلی متفاوت اس��ت به گونه ای که تفاوت مزبور 

موجب تغيير در ماهيت، نوع يا کاربرد آن نمی شود.
 کميته عرضه: کميت های اس��ت که جهت بررسی عرضه کاال های مشابه . 9

و پذيرش عرضه کننده آن در بورس طبق مقررات اين دس��تورالعمل تشکيل 
شده و فعاليت می نمايد.

لغو پذيرش: حذف قطعی کاالی يک عرضه کننده يا اوراق بهادار مبتنی . 10
بر کاال از فهرست نرخ  های بورس است.

متقاضي: شخصی است که تقاضاي پذيرش کاال را به بورس ارايه مي کند. 11
12. مش�اور پذيرش: ش��خصی اس��ت که به عنوان رابط اصلی متقاضی و 
بورس، تمام يا بخش��ی از وظايف متقاضی در فرايند پذيرش، درج و يا عرضه 

را به نمايندگی از طرف وی انجام می دهد.
13. هي�ات پذيرش: هياتي اس��ت که به ش��رح ماده 2 اين دس��تورالعمل 

تشکيل می گردد و وظايف مندرج در اين دستورالعمل را ايفا می نمايد.

دستورالعمل پذيرش کاال و اوراق بهادار 
مبتنی بر کاال در بورس کاالی ايران
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 بخش دوم: هيات پذيرش
ماده 2: هيات پذيرش داراي پنج عضو و يک دبير به شرح زير است:

1: رئي��س هيات مديره س��ازمان يا يکی از اعضای هيات مديره س��ازمان به 
نمايندگی از رئيس هيات مديره سازمان؛

2: رئي��س هي��ات مديره ب��ورس يا يک��ی از اعضای هيات مدي��ره بورس به 
نمايندگی از رئيس هيات مديره بورس؛

3: ي��ک نفر خبره مالی آش��نا به صنعت، به پيش��نهاد هي��ات مديره کانون 
کارگزاران بورس و اوراق بهادار و تأييد هيات مديره سازمان؛

4: يک نفر خبره مالی آشنا به صنعت، به انتخاب هيات مديره سازمان؛
5: يک نفر خبره مالی آشنا به صنعت، به انتخاب هيات مديره بورس؛

6: مديرعامل بورس، به عنوان دبير هيات پذيرش و بدون حق رأی يا يکي از 
مديران بورس به نمايندگي وي.

تبصره1: رئيس هيئت مديره سازمان، رئيس هيئت پذيرش خواهد بود.
تبصره 2: مدت عضويت اشخاص بند های 3 تا 5 اين ماده يک دوره دو ساله 

می باشد. انتخاب اين اشخاص تا حداکثر 3 دوره متوالی بالمانع است.
تبصره3: اش��خاص موضوع بند ه��ای 4 و 5 اين ماده، پي��ش از پايان دوره 
تصدی به تش��خيص مقام انتخاب کننده و ش��خص موضوع بند 3 اين ماده 
پيش از پايان دوره تصدی، بنا به تشخيص مقام پيشنهاد کننده يا سازمان، با 

رعايت تشريفات مقرر در بند 3 اين ماده قابل تغيير خواهند بود.
تبص�ره4: هي��ات پذيرش مي تواند در صورت لزوم از س��اير کارشناس��ان و 
مديران متقاضي براي حضور در جلس��ات دعوت کند. اين اشخاص حق رأی 

نخواهند داشت.
ماده 3: جلسات هيات پذيرش با حضور حداقل سه عضو، که رئيس سازمان 
يا نماينده وی يکی از آنهاس��ت، رسميت می يابد. تصميمات هيات پذيرش با 
رأی موافق حداقل س��ه نفر، که يکی از آن ها بايد رئيس س��ازمان يا نماينده 

وی باشد، معتبر خواهد بود.
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 بخش سوم: بازارها
م�اده 4: بورس کاالی ايران دارای س��ه بازار معامالت اس��ت که عبارتند از 
ب��ازار کاالی فيزيکی، بازار اوراق مش��تقه مبتنی ب��ر کاال و بازار صندوق  های 
س��رمايه گذاری )قابل معامله(. بازار معامالت کاالی فيزيکی شامل چند تابلو 
ازجمله تابلوی محصوالت فلزی - صنعتی، کش��اورزی و پتروش��يمی و بازار 
مش��تقه ش��امل چند تابلو از جمله تابلوی قرارداد آتی می باشد. پذيرش کاال 
صرفا در يکی از تابلو های بازار معامالت کاالی فيزيکی و پذيرش اوراق بهادار 

مبتنی بر کاال صرفا در يکی از تابلو های بازار مشتقه صورت می پذيرد.
تبصره: ايجاد بازارها و تابلو های جديد با پيش��نهاد بورس و تصويب سازمان 

امکان پذير است.

فصل دوم- پذيرش کاال

 بخش اول: مشاور پذيرش
ماده 5: درخواست  پذيرش کاال، به همراه مدارک و مستندات موضوع ماده 8 
اين دستورالعمل، بايد توسط مشاور پذيرش به بورس ارايه شده و پس از احراز 

کامل بودن مدارک در بورس ثبت شوند.
ماده 6: مش��اور پذيرش از ميان شرکت  های کارگزاری دارای مجوز کارگزار 

معرف و شرکت  های تأمين سرمايه انتخاب می شود.
ماده 7: وظايف و مسئوليت  های مشاور پذيرش به شرح ذيل است:
1: ارايه مشاوره به متقاضی درخصوص فرايند پذيرش و عرضه کاال؛

2: سنجش ميزان آمادگی متقاضی برای پذيرش؛
3: ارايه مدارک و اطالعات درخواس��تی به بورس ب��ه نمايندگی متقاضی در 

فرايند پذيرش؛
4: کنترل رعايت مقررات پذيرش توسط متقاضی در فرايند پذيرش؛

تبصره1: مشاور پذيرش بايد کليه مدارک، اسناد و اطالعات ارايه شده توسط 

دستورالعمل پذيرش کاال و اوراق بهادار 
مبتنی بر کاال در بورس کاالی ايران
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متقاضی را بررسی و تأييد نمايد که مدارک کامل بوده و به امضای صاحبان 
امضای مجاز رسيده و ممهور به مهر متقاضی است.

تبصره 2: روابط مش��اور پذيرش و متقاضی و حدود وظايف و مسئوليت هاي 
هري��ک در ق��رارداد في مابين که در چارچوب نمونه بورس تنظيم مي ش��ود، 

پيش بيني شده و يک نسخه از آن به بورس ارسال مي شود.

 بخش دوم: فرايندپذيرش کاال
ماده 8: فرم درخواست پذيرش به همراه مدارک ذيل به بورس ارايه می شود:

1: پرسشنامه پذيرش
2: اميدنامه

3: فرم شناسه کاال
4: کپی برابر اصل گواهی استاندارد کاال

5: رسيد پرداخت حق پذيرش
6: تعهد نامه ش��رکت توليدکننده مبنی بر فراهم نمودن شرايط جهت بازديد 

از خط توليد و انبارها حسب درخواست هيات پذيرش يا بورس
7: اصل يا کپی برابر اصل اسناد زير در خصوص کاال های وارداتی

7-1: جهت کاال های وارداتی که به صورت نقدی عرضه می ش��وند و در زمان 
ارايه درخواست پذيرش ترخيص شده يا در شرف ترخيص می باشند

1: برگ سبز گمرکی
2: گواهی بازرسی مبدا يا مقصد حسب درخواست بورس

3: قب��ض انبار برای کاال هايی که از گم��رکات ترخيص و به انبار های داخلی 
حمل شده اند

7-2: جهت کاال های وارداتی که به صورت س��لف عرضه می شوند و در زمان 
ارايه درخواست پذيرش ترخيص نشده اند

 1: پروفرمای کاالی وارداتی
 2: گواه��ی کيفيت صادر ش��ده توس��ط تولي��د کننده به هم��راه تعهدنامه 
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واردکننده مبنی بر تحويل کاال بر اساس گواهی کيفيت ارايه شده
3: تعهدنامه واردکننده مبنی بر ارايه مستندات بند )7-1: اين ماده به بورس 

پس از ترخيص و قبل از تحويل کاال به مشتری 
تبصره: درخصوص کاال های وارداتی، تضامين وارد کننده تا زمان ايفای کليه 

تعهدات وی نزد اتاق پاياپای باقی خواهد ماند.
8: تائيديه مراجع ذيصالح در خصوص کاالهائی که مش��مول رعايت ضوابط 

خاص يا اخذ مجوزهاي قانوني باشد
9: س��اير اطالعات مهم به تش��خيص متقاضی يا درخواس��ت بورس يا هيات 

پذيرش.
تبصره: درخصوص کاال هايی که مش��مول اس��تاندارد اجباری نمی باش��ند، 
متقاضيان بايد گواهی کنترل کيفيت از آزمايش��گاه  های مورد تاييد موسسه 
اس��تاندارد و تحقيقات صنعتی ارايه نماين��د. در مواردی که ارايه اين گواهی 
از س��وی مؤسسه اس��تاندارد و تحقيقات صنعتی ممکن نباشد، ارايه گواهی 

آزمايشگاه مورد تأييد بورس الزامی است.

 بخش سوم: شرايط پذيرش و تداوم پذيرش کاال
ماده 9: جهت پذيرش هر کاال بايد حداقل شرايط زير احراز گردد:

1: متقاضی بايد س��ابقه فعاليت قابل اتکا در بازار کاالی مورد پذيرش داشته 
باش��د و همچنين چشم انداز روش��ني از تداوم فعاليت متقاضی وجود داشته 

باشد.
2: ميزان عرضه کاال توسط متقاضی به گونه ای باشد که امکان کشف عادالنه 

قيمت را در بورس فراهم آورد. 
3: کاال نبايد مشمول محدوديت  هايی از جمله محدوديت قيمت گذاری قانونی 
و انحصار در عرضه يا تقاضا باشد که مانع از کشف عادالنه قيمت کاال گردد.

م�اده 10: هي��ات پذيرش در زمان پذيرش هر کاال، حداقل عرضه س��االنه و 
حداقل درصد عرضه در بورس از کل توليد س��االنه برای توليدکنندگان و از 

دستورالعمل پذيرش کاال و اوراق بهادار 
مبتنی بر کاال در بورس کاالی ايران
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کل واردات ساالنه برای وارد کنندگان را مشخص می کند.
تبصره: تغيير حداقل  های موضوع اين ماده به پيش��نهاد بورس و تاييد هيات 

پذيرش امکان پذير است.
ماده 11- عرضه کننده کاال در بورس، موظف اس��ت مقررات مربوطه از جمله 
الزامات اين دستورالعمل و ضوابط مربوط در خصوص افشای اطالعات عرضه 

کاال را رعايت نمايد.

 بخش چهارم: بررسی درخواست پذيرش کاال
ماده 12: بورس حداکثر ظرف 30 روز پس از تاريخ ثبت درخواست، گزارش 
کارشناس��ی خود درخصوص ش��رايط پذيرش را به انضمام مستندات مربوط 
ب��ه هيات پذيرش ارس��ال می نمايد. چارچوب گزارش کارشناس��ی مزبور، به 

پيشنهاد بورس و تصويب هيات پذيرش تعيين می شود.
م�اده 13: هيات پذي��رش حداکثر ظرف 30 روز پ��س از دريافت گزارش و 
مس��تندات مربوط از بورس، نظر کتبي خود را ب��ا ذکر داليل مبني بر تأييد 
ي��ا رد پذيرش کاال، از طريق ب��ورس به متقاضي اعالم مي کند. در صورت رد 
درخواست، متقاضی می تواند مراتب اعتراض خود را حداکثر ظرف مدت 10 
روز پس از ابالغ تصميم هيات پذيرش، به دبيرخانه س��ازمان اعالم کند. رأی 
هيات مديره س��ازمان در  خصوص بررس��ی مجدد موضوع يا تأييد نظر هيات 

پذيرش، برای متقاضی، هيات پذيرش و بورس الزم االجراست.
م�اده 14: در صورتی که هيات مديره س��ازمان اعت��راض متقاضی را موجه 
تشخيص دهد، درخواست متقاضی بايد در اولين جلسه هيات پذيرش مجددا 

طرح  گردد.
ماده 15: در صورتی که درخواست متقاضی رد شود و به آن اعتراض ننمايد يا 
پس از اجرای رأی تجديد نظر هيات مديره سازمان در هيات پذيرش رد گردد، 
طرح مجدد درخواست متقاضی در هيات پذيرش حداقل پس از 6 ماه و انجام 

مجدد کليه مراحل و پرداخت حق پذيرش، امکان پذير خواهد بود.
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ماده 16: درج نام کاالی پذيرفته ش��ده در فهرست نرخ  های بورس، منوط به 
احراز تمامی موارد تعيين شده توسط هيات پذيرش می باشد.

ماده 17: در صورت عدم عرضه کاالی يک عرضه کننده در بورس ظرف مدت 
6 ماه از درج آن در فهرست نرخ  های بورس، پذيرش آن در بورس لغو گرديده 

و پذيرش مجدد آن منوط به طی فرايند پذيرش خواهد بود.
تبصره: در صورتی که بنا به تشخيص بورس به دليل محدوديت  های عملياتی 
امکان عرضه کاال ظرف مهلت مذکور فراهم نباشد، بورس می تواند نسبت به 

تمديد اين مهلت تا حداکثر 6 ماه ديگر اقدام نمايد.

 بخش پنجم: درج و عرضه کاال های مشابه
ماده18: جهت بررس��ی درج و عرضه کاال های مش��ابه، مش��اور پذيرش بايد 

مدارک و مستدات پذيرش را به شرح زير به بورس ارايه نمايد. 
 ال��ف: جه��ت کاال های داخل��ی، کليه م��دارک و اطالعات موضوع م��اده 8 اين 

دستورالعمل و فرم تطابق کاال
ب: جهت کاال های وارداتی مدارک و اطالعات موضوع بند های 7، 8 و 9 ماده 

8 اين دستورالعمل و فرم تطابق کاال. 
 ماده 19: درخواست درج و عرضه کاال های مشابه و پذيرش عرضه کننده آن 
در کميته عرضه مورد بررس��ی قرار می گي��رد. کميته عرضه موافقت يا عدم 
موافق��ت با درج و عرضه را ظرف مدت حداکث��ر 7 روز کاری پس از تکميل 

مدارک، به مشاور پذيرش ابالغ می نمايد . 
 ماده 20: کميته عرضه دارای 3 عضو و يک دبير به شرح ِزِير می باشد:

1: يک عضو هيئت مديره بورس با تاييد هيئت مديره بورس
2: مديرعامل بورس

3: يک نفر خبره صنعت به پيشنهاد مديرعامل بورس و تاييد هيات مديره بورس
4: مدير پذيرش بورس به عنوان دبير کميته و بدون حق رأی

تبصره: جلسات کميته با حضور اکثريت اعضا رسميت مي يابد و تصميم گيري 

دستورالعمل پذيرش کاال و اوراق بهادار 
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با موافقت حداقل 2 عضو حاضر صورت مي پذيرد.
م�اده 21: کميت��ه عرضه مکلف اس��ت جهت درج و عرضه کاال های مش��ابه 

شرائط زير را احراز نمايد: 
1: متقاضي بايد سابقه فعاليت قابل اتکا در بازار کاالي مورد پذيرش داشته باشد.

2: کاال نباي��د مش��مول محدوديت هاي��ي از جمله محدودي��ت قيمت گذاري 
قانوني و انحصار در عرضه يا تقاضا باشد. 

3: مشخصات و اس��تاندارد کاال های مشابه با مش��خصات و استاندارد کاالی 
اصلی پذيرفته شده مطابقت داشته باشد. 

م�اده 22: کميته عرضه در زمان موافقت با درج و عرضه هر کاالی مش��ابه 
و پذي��رش عرضه کننده آن، حداقل عرضه س��االنه و حداقل درصد عرضه در 
ب��ورس از کل توليد س��االنه برای توليدکنن��دگان و از کل واردات کاال برای 

وارد کنندگان را مشخص می کند. 
تبصره: عرضه کنندگان دولتی از تعهدات موضوع اين ماده معاف مي باشند. 
ماده 23: در صورت موافقت کميته عرضه با درج و عرضه کاالی مشابه، بورس 
موظف است اميدنامه مربوط به عرضه کننده کاالی پذيرش شده را به سازمان 
ارس��ال نمايد. در صورتی که س��ازمان ظرف 2 روز کاری نظر خود را مبنی بر 
عدم عرضه به بورس اعالم نکند بورس می تواند نسبت به انتشار اميدنامه اقدام 
نمايد. بورس موظف اس��ت حداقل 2 روز کاری قبل از عرضه، اميدنامه مذکور 

را جهت اطالع عموم از طريق سايت رسمی بورس منتشر نمايد.
تبصره1: کليه مدارک و مستنداتي که در جريان بررسي عرضه کاالي مشابه 
و پذيرش عرضه کننده آن به بورس ارايه مي گردد، بايد مس��تقال در س��وابق 

بورس نگهداري شده و حسب در خواست سازمان بالفاصله ارايه گردد.
 تبصره2: در صورتي که س��ازمان تش��خيص دهد که در جريان بررس��ی و 
موافقت با درج و عرضه کاالی مش��ابه يا نحوه و ميزان اطالعات ارايه ش��ده، 
مقررات رعايت نشده است، می تواند از عرضه کاالی مشابه جلوگيری نمايد . 
م�اده24ك عرضه کاال های خارج از گون��ه )Off-grade( در بورس منوط به 
موافقت کميته عرضه می باش��د. کميته عرضه مکلف اس��ت بر اساس تعريف 
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کاالی خ��ارج از گونه، مطابق��ت کاالی خارج از گونه را ب��ا يکی از کاال های 
پذيرفته شده در بورس احراز نمايد. 

 بخش ششم: تعليق پذيرش کاال
م�اده 25: در صورتی که عرضه کننده، تمام يا بخش��ی از وظايف مندرج در 
ماده 11 اين دس��تورالعمل را رعايت ننماي��د، بورس می تواند پذيرش کاالی 
وی را ب��رای مدت حداکثر 3 ماه به حال تعليق درآورد. تعليق يک کاال برای 
مدتی بيش از 3 ماه منوط به موافقت هيات پذيرش خواهد بود. در هر صورت 

مدت تعليق موضوع اين ماده حداکثر 6 ماه خواهد بود.
ماده 26: در صورت وقوع تخلف موضوع ماده قبل س��ازمان می تواند، دستور 
تعلي��ق پذيرش کاالی عرضه کننده را به بورس صادر نمايد. تش��خيص مدت 

تعليق با سازمان خواهد بود.
ماده 27: رفع تعليق پذيرش کاالی يک عرضه کننده، منوط به رفع موجبات 

تعليق، مطابق نظر سازمان، هيات پذيرش يا بورس، حسب مورد می باشد.
تبصره 1: در صورت تعليق پذيرش مطابق ماده 25، چنانچه موجبات تعليق 
اعالم ش��ده توس��ط بورس يا هيات پذيرش مرتفع گردد، بورس راسا نسبت 
به رف��ع تعليق اقدام نموده و مراتب را به همراه گزارش رفع داليل تعليق به 

سازمان و هيات پذيرش اعالم می نمايد.
تبص�ره 2: در ص��ورت تعليق پذيرش مطابق م��اده 26، رفع تعليق پذيرش 

توسط سازمان به بورس اعالم خواهدشد.

 بخش هفتم: لغو پذيرش کاال
ماده 28: پذيرش کاالی يک عرضه کننده به موجب هر يک از موارد زير لغو می شود:
1: در صورت تداوم تعليق پذيرش بيش از شش ماه و عدم رفع موجبات تعليق

2: در صورت انحالل يا ورشکستگي عرضه کننده کاال
م�اده 29: در ص��ورت وقوع هري��ک از بند های ماده 28، ب��ورس ضمن ارايه 

دستورالعمل پذيرش کاال و اوراق بهادار 
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گ��زارش به هيات پذيرش مراتب را به عرضه کننده اعالم مي کند. عرضه کننده 
موظف اس��ت ظرف 30 روز توضيحات خود را به هيات پذيرش ارايه نمايد. در 
صورتي که هيات پذيرش تش��خيص دهد عرضه کننده ق��ادر به برطرف کردن 
موارد منجر به لغو پذيرش اس��ت، مهلت مشخصي را حسب مورد براي وي در 

نظر مي گيرد. اين مدت قابل تمديد نمی باشد.
م�اده 30: هي��ات پذيرش می توان��د پذيرش کاالی ي��ک عرضه کننده را در 
دوره اي که به عرضه کننده براي رفع موارد لغو مهلت داده مي شود، به حالت 

تعليق درآورد.
م�اده 31: در صورت برطرف ش��دن موجبات لغو پذي��رش در مهلت در نظر 
گرفته ش��ده، عرضه کننده کاال موظف است گزارش اقدامات خود و همچنين 

ساير اطالعات مورد نياز را به بورس ارايه نمايد.
م�اده 32: چنانچه در مهلت پيش بيني ش��ده موارد لغو پذيرش رفع نگردد، 
کاالی آن عرضه کنن��ده با تصويب هيات پذيرش از فهرس��ت نرخ  های بورس 

حذف مي شود.
م�اده 33: ب��ورس، لغو پذي��رش کاال را حداکثر ظرف يک  هفت��ه از تاريخ 
تصويب، طی گزارش��ی با ذکر داليل مربوط، به عرضه کننده و سازمان اطالع 
مي دهد. عرضه کننده کاال می تواند مراتب اعتراض خود را حداکثر ظرف مدت 
10 روز پس از ابالغ تصميم هيات پذيرش، به دبيرخانه س��ازمان اعالم کند. 
رأی هيات مديره س��ازمان در  خصوص بررس��ی مجدد موضوع يا تأييد نظر 

هيات پذيرش، برای هيات پذيرش، بورس و عرضه کننده الزم االجرا است.
ماده 34: پذيرش مجدد کااليی که پذيرش آن در بورس لغو شده  است، پس 
از گذش��ت يک س��ال از تاريخ لغو پذيرش با ارايه درخواست و احراز شرايط 

پذيرش امکان پذير خواهد بود.

فصل سوم- پذيرش اوراق بهادار مبتنی برکاال

ماده 35: پذيرش اوراق بهادار مبتنی بر کاال به درخواست بورس توسط هيات 
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پذي��رش انجام خواهد ش��د. بورس پس از دريافت پيش��نهاد توليد کنندگان، 
مصرف کنندگان، واردکنندگان، کارگزاران يا س��اير نهاد های مالی مربوط نيز 

اقدام به ارايه درخواست پذيرش اوراق بهادار مبتنی بر کاال می نمايد.
م�اده36: جهت پذيرش اوراق بهادار مبتنی بر کاال از جمله قرارداد های آتی 

موارد زير توسط بورس تهيه و به هيات پذيرش ارايه می گردد:
الف: گزارش توجيهی پذيرش شامل:

1: تعريف و استاندارد های دارايی پايه
2: مشخصات بازار نقدی دارايی پايه

3: آمار توليد، مصرف، واردات و صادرات دارايی پايه
4: توليدکنندگان و مصرف کنندگان عمده داخلی و خارجی

5: قواني��ن خاص حاکم بر توليد ،مصرف، قيمت گ��ذاری، واردات يا صادرات 
دارايی پايه

6: روند تغييرات قيمت داخلی و بين المللی دارايی پايه طی 3 سال گذشته
7: پيشنهاد دامنه نوسان قيمت روزانه قرارداد آتی و سقف حجم هر سفارش

8: نمون��ه مش��خصات قرارداد های آتی موضوع ماده 4 دس��تورالعمل اجرايی 
معامالت قرارداد های آتی در شرکت بورس کاالی ايران

ب: اميدنامه
ج: ساير اسناد يا اطالعات مهم به تشخيص بورس يا درخواست هيات پذيرش.

تبصره: دارايی پايه از بين کاال های پذيرفته  شده در بورس يا کاال های دارای 
بازار نقدی قوی به تشخيص هيات پذيرش، انتخاب می گردد.

م�اده37: هي��ات پذيرش حداکثر ظ��رف 45 روز پ��س از دريافت گزارش و 
مستندات مربوط از بورس، نظر کتبي خود را با ذکر داليل مبني بر تأييد يا رد 

پذيرش اوراق بهادار مبتنی بر کاال، اعالم مي کند.
ماده38: درصورت تاييد پذيرش، بورس موظف اس��ت حداکثر ظرف مدت 3 ماه 
از تاريخ اعالم هيات پذيرش اقدام به درج اوراق بهادار مبتنی بر کاال در فهرس��ت 
نرخ  های رسمی بورس و انتشار اميدنامه  نمايد. در صورت عدم انجام اقدامات مذکور 

طی مهلت مقرر، اخذ تاييديه مجدد از هيات پذيرش الزامی است.
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 فصل چهارم: پذيرش صندوق  های سرمايه گذاری )قابل معامله(

ماده 39: شرايط پذيرش صندوق  های سرمايه گذاری )قابل معامله( در حال 
تأسيس در بازار صندوق  های سرمايه گذاری )قابل معامله( عبارتند از:

1: موافقت سازمان با پذيره نويسی صندوق سرمايه گذاری به عنوان صندوق 
سرمايه گذاری قابل معامله به بورس اعالم شده باشد؛

2: پذيرش تمامی واحد های س��رمايه گذاری عادی در بورس کاالی ايران در 
اساسنامه صندوق پيش بينی شده باشد؛

3: کليه واحد های سرمايه گذاری صندوق با نام باشند؛
4: صندوق سرمايه گذاری، دست کم دارای يک بازار گردان باشد.

5: صندوق سرمايه گذاری طبق اساسنامه و اميدنامه خود برای سرمايه گذاری 
در گواهی سپرده کااليی و يا اوراق بهادار مبتنی بر کاال، در حال تشکيل باشد.

م�اده 40: بورس حداکثر ظ��رف 10 روز کاری پس از دريافت درخواس��ت 
پذي��رش و تکميل م��دارک مورد نياز برای پذيرش صندوق س��رمايه گذاری، 
موافقت يا عدم موافقت خود با پذيرش صندوق را بر اساس شرايط ذکر شده 

در ماده 39 به سازمان و مدير صندوق اعالم می کند. 
ماده 41: در صورت پذيرش صندوق سرمايه گذاری در بورس، مدير صندوق 
س��رمايه گذاری موظف اس��ت پس از دريافت مجوز پذيره نويس��ی از سازمان 
نسبت به پذيره نويسی اوليه واحد های سرمايه گذاری صندوق از طريق بورس، 

در چارچوب مقررات مربوطه اقدام کند.
م�اده 42: انجام معامالت ثانوي��ه واحد های س��رمايه گذاری عادی صندوق 
س��رمايه گذاری پذيرفته ش��ده در بورس منوط به درج نام آن در فهرس��ت 
صندوق  های سرمايه گذاری )قابل معامله( در بازار صندوق  های سرمايه گذاری 
)قابل معامله( اس��ت. درج نام صندوق س��رمايه گذاری در فهرس��ت يادشده 

منوط به احراز شرايط زير است:
1: دريافت مجوز فعاليت صندوق سرمايه گذاری از سازمان؛

2: ارايه اساسنامه و اميدنامه ثبت شده نزد سازمان ؛ 
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3: دارا بودن حداقل تعداد س��رمايه گذار که طبق مصوبه هيات مديره بورس 
مشخص می شود؛

4: ارايه رسيد پرداخت کارمزد پذيرش و درج با رعايت مقررات. 
تبص�ره: در صورتی که تا 3 ماه پس از اتمام پذيره نويس��ی اوليه واحد های 
س��رمايه گذاری صندوق سرمايه گذاری در بورس، مراحل موضوع اين ماده از 
طرف صندوق تکميل نشده باشد، بورس می تواند پذيرش صندوق را لغو کند. 
ماده 43: بورس موظف است بالفاصله پس از درج نام صندوق سرمايه گذاری 
در فهرس��ت صندوق  های س��رمايه گذاری در بورس، اساس��نامه و اميدنامه 
صن��دوق را در پايگاه اينترنتی خود منتش��ر و ظ��رف حداکثر 7 روز کاری از 
تاريخ درج نس��بت به گشايش نماد صندوق س��رمايه گذاری در بازار مربوطه 

اقدام  کند. 
ماده 44: مدير صندوق سرمايه گذاری پذيرفته شده در بورس، موظف است 
هر  گونه تغيير در مفاد اساسنامه و اميدنامه صندوق سرمايه گذاری را حداکثر 

يک روز کاری پس از تاييد سازمان به بورس ارايه نمايد. 
ماده 45: پذيرش صندوق سرمايه گذاری در بورس، در صورت خاتمه فعاليت 

آن طبق اساسنامه صندوق، لغو خواهد شد.
م�اده 46: بورس مکلف اس��ت ظرف مهلت س��ه ماه از ابالغ دس��تورالعمل، 

ضوابط لغو پذيرش را به سازمان پيشنهاد دهد.

فصل پنجم:ساير موارد

 بخش اول: کارمزدها
ماده47: بورس کارمزدهاي زير را دريافت مي کند:

1: کارم��زد پذيرش کاال، که به همراه درخواس��ت پذيرش و تکميل مدارک 
اوليه از متقاضی دريافت مي شود.

2: کارم��زد درج کاال،ک��ه براس��اس آم��ار س��االنه عرض��ه کاال در بورس از 
عرضه کننده برای هر سال دريافت مي شود.

دستورالعمل پذيرش کاال و اوراق بهادار 
مبتنی بر کاال در بورس کاالی ايران



مجموعه قوانین و مقررات بورس کاالي ايران 258

تبصره 1: متقاضی و عرضه کننده، موظف هس��تند حسب مورد کارمزد های 
فوق را بر اس��اس مصوبه هيات مديره بورس و حداکثر تا ميزان س��قف  های 

تعيين شده توسط هيات مديره سازمان، در مهلت مقرر پرداخت نمايند.
تبص�ره 2: در صورت ع��دم پرداخت کارمزد توس��ط عرضه کننده در مهلت 
مق��رر، بورس می تواند اين مبلغ را از مطالبات و يا موجودی عرضه کننده نزد 

اتاق پاياپای رأساً برداشت نمايد.

 بخش دوم: ساير مقررات
ماده 48: کاال هايی که قبل از تصويب اين دستورالعمل در بورس پذيرفته و 
عرضه ش��ده اند، با رعايت اين مقررات همچنان در بورس پذيرفته  شده تلقي 

مي شوند. 
م�اده 49: تمام عرضه کنن��دگان، مادام که کاالی آن ه��ا در بورس پذيرفته 
ش��ده اس��ت، موظف به رعايت مقررات بازار اوراق به��ادار از جمله مفاد اين 

دستورالعمل می باشند.
ماده 50: در صورت نقض هر يک از مفاد اين دس��تورالعمل توسط اشخاص 
ذيربط، بورس موظف اس��ت براساس مقررات انضباطی خود به تخلفات آن ها 

رسيدگی يا حسب مورد موارد را به مرجع ذی صالح گزارش نمايد.
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دستورالعمل ثبت سفارش کاال در بورس کاالی ايران
)مصوب 1386/02/09 و اصالحيه 1388/12/04 و 1389/06/27 

شورای عالی بورس و اصالحيه 1393/11/28 هيات مديره سازمان 
بورس و اوراق بهادار(

در راس��تای اجرای مواد 12  آيين نامه معامالت مصوب مورخ 1382/06/03 
ش��ورای ب��ورس و اصالحات بع��دی آن و 22  آيين نامه ات��اق پاياپای بورس 
فلزات مصوب مورخ 1384/03/09 شورای بورس و با هدف افزايش شفافيت 
معام��الت، حماي��ت از حقوق س��رمايه گذاران و س��امان بخش��يدن به ثبت 
س��فارش  های مشتريان )اعم از خريداران و فروشندگان( در اين بورس ها اين 

دستورالعمل، تدوين و تصويب می گردد.
م�اده 1: کليه کارگ��زاران موظفند س��فارش  های هريک از مش��تريان را در 

فرم های ثبت سفارش که توسط بورس ابالغ می گردد، ثبت نمايند.
م�اده 2: کليه نقل و انتقاالت وجوه بين کارگزار و مش��تری از طريق انتقال 
فی مابين حس��اب  های بانکی کارگزاری و مش��تری صورت خواهد پذيرفت و 
انتقال وجه از س��اير طرق ممنوع می باشد. بانک يا بانک  های مورد نظر و نوع 

حساب توسط بورس تعيين می گردد.
ماده 3: درج کد معامالتی در فرم ثبت سفارش الزامی است.

م�اده 4: ک��د معامالتی موضوع ماده 3 اين دس��تورالعمل بايس��تی قبال به 
درخواس��ت مشتری توسط کارگزار از بورس اخذ شده باشد. شرايط اخذ کد 

مشتری به شرح زير می باشد:
1: اخذ کد خريد کاال در بورس صرفا توسط اشخاص حقوقی مجاز می باشد. 
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جهت اخذ کد مشتری کارگزاری بايستی مدارک زير را به بورس ارايه نمايد. 
کليه مدارک توسط کارگزار کنترل و ضمن تطبيق با اصل آن توسط کارگزار 

ممهور به مهر »برابر اصل« شده و به بورس ارايه می گردد
2: جهت اخذ کد معامالتی، کارگزار موظف است مدارک زير را برای مشتری اخذ 
و اطالعات را در سامانه مشتريان بورس وارد و تصوير خوانا و برابر اصل مدارک 
را برای بورس ارس��ال نمايد. مس��ئوليت تطبيق و صحت ورود کليه اطالعات با 
کارگزار بوده و زمان رس��يدگی و صدور کد معامالتی توسط بورس حداکثر سه 

روز کاری می باشد.
الف: مدارک مورد نياز مشتريان حقيقی:

1: درخواست کتبی و تکميل فرم مشخصات مشتريان
2: شناسنامه و کد ملی

ب: مدارک مورد نياز مشتريان خارجی
1: درخواست کتبی و تکميل فرم مشخصات مشتريان

2: گذرنامه معتبر کشور متبوع
اشخاص حقوقی خارجی

1. درخواست کتبی و تکميل فرم مشخصات مشتريان
2. مدارک ثبت يا تاس��يس شرکت عبارتند از: گواهی تاسيس يا مدارک مشابه، 
اساس��نامه يا مدرک مشابه، مدارک ثبت مشخصات و حدود اختيارات صاحبان 
امضای مجاز شخص حقوقی، مدارک مربوط به مجوز فعاليت کشور متبوع که به 

تاييد کنسولگری ايران رسيده باشد. 
3. مدارک مثبت مالی )صورت  های مالی حسابرس��ی ش��ده يا مدرک مشابه( به 

تشخيص بورس
تبصره1: مدارک موضوع اين بند بايد به زبان فارس��ی يا انگليسی ارايه شود. در 
صورتی که اصل مدارک به زبان ديگری باش��د، ارايه ترجمه آن به زبان فارس��ی 
يا انگليس��ی کافی است؛ مش��روط بر اينکه ترجمه مذکور توسط مراجع رسمی 
ترجمه اسناد در ايران، کشور محل اقامت مشتری يا کشور محل صدور مدارک 

تاييد شده باشد.
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تبصره 2: در صورتی که مدارک موضوع اين بند، توسط مراجع ذيصالح زير برابر 
با اصل شده باشد، ارايه اصل مدارک الزامی نيست

الف: دفترخانه اسناد رسمی دارای مجوز از قوه قضاييه جمهوری اسالمی ايران؛
ب: سفارتخانه يا کنسولگری جمهوری اسالمی ايران در محل اقامت مشتری؛

 ج: مراجع صالحی که در کشور محل اقامت مشتری يا محل صدور مدارک برای 
اين امر تعيين شده اند؛

الف: مدارک مورد نياز مشتريان حقوقی:
1: درخواست کتبی و تکميل فرم مشخصات مشتريان

2: مدارک هويتی ش��رکت ش��امل: اساس��نامه ش��رکت، روزنامه رسمی آخرين 
تغييرات ش��رکت، آخرين روزنامه رس��می در خصوص اعض��ای هيات مديره و 
دارندگان امضا مجاز ش��رکت، شناس��نامه و کارت مل��ی صاحبان امضای مجاز، 

رئيس هيات مديره و مديرعامل شرکت.
3: آخرين صورت مالی حسابرسی شده به همراه گزارش حسابرس و بازرس قانونی 
تبصره1: در خصوص اشخاص حقوقی که مطابق بخشنامه سازمان امور مالياتی 
کشور، ملزم به ارئه صورت  های مالی حسابرسی شده نمی باشد. ارايه اظهارنامه 

مالياتی آخرين دوره مالی کفايت می کند.
تبص�ره2: در خصوص اش��خاص حقوقی که ب��رای ارايه صورت  ه��ای مالی با 
محدوديت قانونی مواجه می باش��ند، اخذ صورت های مالی از آن ها به تشخيص 

بورس خواهد بود.
تبص�ره 3: اطالع��ات موضوع اين م��اده حداقل اطالع��ات الزم جهت اخذ کد 
معامالتی می باش��د. مشتری موظف اس��ت در هر زمان بنا به درخواست بورس 
نس��بت به ارايه مدارک و مس��تندات تکميلی اقدام نمايد. در صورت عدم ارايه 
مدارک درخواس��تی، کد معامالتی وی غير فعال می گ��ردد. ضوابط اجرايی اين 

موضوع در هيات مديره بورس کاال تصويب خواهد شد.
م�اده 5: کارگزاران مکلفند فرم  های ثبت س��فارش را برای هر مش��تری به 
ترتيب ش��ماره سريال بايگانی و حسب اس��تعالم به بورس و يا سازمان ارايه 

نمايند.
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ماده 6: جهت رعايت نوبت مشتريان ثبت زمان و تاريخ دقيق، هنگام تکميل 
فرم س��فارش الزامی اس��ت. اين قاعده در مورد س��فارش  های الکترونيکی يا 
تلفنی نيز صادق می باش��د. کارگزاران مکلفند براساس اولويت زمانی دريافت 

سفارش مشتری، نسبت به اجرای سفارش اقدام نمايند.
ماده 7: اخذ سفارش خريد از مشتری توسط کارگزار منوط به واريز وجه به 
عنوان پيش پرداخت خريد، حداقل به ميزان 10 درصد بهای تقريبی معامله 
به حساب بانکی خاصی که کارگزار طبق شرايط اعالمی بورس جهت دريافت 

پيش پرداخت مشتريان افتتاح نموده است، می باشد.
تبصره 1: بورس می تواند حس��ب ش��رايط بازار ميزان پيش پرداخت را برای 
عرض��ه تا 100درصد بهای تقريبی معامله افزايش دهد. بورس موظف اس��ت 

اين تغييرات را طی اعالميه عرضه به عموم اعالم نمايد.
تبصره 2: کارگزار موظف است براساس وجوه واريزی به حساب بانکی پيش 
پرداخت خريد، س��فارش ها را برای مش��تری يا مش��تريان معين ثبت و اجرا 
نمايد. تخصيص کاالی خريداری ش��ده فقط به مش��تريانی امکان پذير است 
که تا قبل از پايان حراج، پيش پرداخت خود را به حساب بانکی مربوطه واريز 

و اسامی آن ها در سيستم نظارتی بورس ثبت شده باشد.
تبصره 3: در صورتی که عرضه کننده، تسويه اعتباری معامله توسط مشتری 
يا مشتريان خاصی را بپذيرد، تاييديه عرضه کننده بايد تا زمان اخذ سفارش، 
توس��ط عرضه کننده به بورس و کارگزار خريدار ارايه و در سيس��تم نظارتی 
بورس ثبت گردد. در صورت تصديق تاييديه مذکور توس��ط بورس و ثبت آن 
در سيس��تم نظارتی بورس، واريز پيش پرداخت خريد توسط مشتری الزامی 

نخواهد بود.
تبصره 4: بورس موظف است از ثبت و اجرای سفارش  هايی که مقررات اين 
ماده در خصوص آن ها رعايت نش��ده اس��ت، در سيستم معامالت، جلوگيری 

نمايد.
م�اده 8: در صورتی که خريدار پس از ارايه س��فارش و قبل از انجام معامله 
از خري��د کاال منصرف ش��ود و يا چنانچه کارگزار خري��دار به هر علت نتواند 
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نس��بت به خريد کاالی موضوع س��فارش اقدام کند، پيش دريافت مش��تری 
آزاد می شود.

تبصره: مراتب انصراف خريدار بايد قبل از تحقق معامله ذيل فرم س��فارش 
مربوطه درج و به امضای طرفين برسد.

م�اده 9: چنانچه خريدار پس از اعمال س��فارش توس��ط کارگزار خريدار از 
پرداخ��ت الباقی وجه موضوع س��فارش ظرف مهلت مقرر خ��ودداری نمايد 
معامله م��ورد نظر محقق نش��ده و کارگزار خريدار کلي��ه کارمزد های انجام 
معامل��ه را از مح��ل پيش دريافت مش��تری يا اعتبار اعطايی به وی کس��ر و 
فروش��نده برای مطالبه خس��ارات وارده به خود به کانون کارگزاران مراجعه 

خواهد کرد.
تبصره: بعد از گذش��ت 10 روز کاری از احراز ع��دم تحقق معامله، کارگزار 
خريدار پس از اس��تعالم از کانون کارگزاران و اطمينان از عدم طرح شکايت 
بابت مطالبه خس��ارت، الباقی پيش دريافت مشتری را به وی مسترد خواهد 

کرد.
م�اده 10: در صورتی که کارگ��زار هر يک از وظاي��ف و تکاليف مقرر در اين 
دس��تورالعمل را رعايت نکند در مقابل ادعای طرف مقابل مسئول و پاسخگو 
بوده و اقدام کارگزاری حسب مورد براساس مقررات انضباطی مربوطه، تخلف 

محسوب خواهد شد.
م�اده 11: کارگ��زاران مکلفند ظ��رف حداکث��ر 15 روز از تاري��خ ابالغ اين 
دس��تورالعمل عمليات خود را با مفاد آن تطبيق دهند. بديهی است در پايان 

مهلت مذکور با کارگزاران متخلف برابر مقررات برخورد خواهد شد.
 

* اين ماده در تاريخ 1389/6/27 به تصويب هيات مديره س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار رسيده است.

دستورالعمل ثبت سفارش کاال در بورس کاالی ايران



مجموعه قوانین و مقررات بورس کاالي ايران 264



265

ول
ل ا

ص
ف

وم
 د

صل
ف

رم
چها

ل 
ص

ف
وم

س
ل 

ص
ف

دستورالعمل ثبت سفارش کاال در بورس کاالی ايران



مجموعه قوانین و مقررات بورس کاالي ايران 266

دستورالعمل اجرايی معامالت قراردادهای آتی

در شرکت بورس کاالی ايران )سهامی عام(
) مصوب 1396/06/15 هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار(

فصل اول- تعاريف و کليات

ماده 1: تعاريف:
کليه اصطالحات و واژه هايی که در ماده يک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری 
اسالمی ايران مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسالمی تعريف شده اند، به 
همان مفاهيم در اين دستورالعمل نيز کاربرد دارند. واژه های ديگر دارای معانی 

ذيل می باشند.
1. آخري�ن روز معامالتی: آخرين روزی که امکان معامله يک »قرارداد آتی« 

در »بورس« وجود دارد.
2. اتاق پاياپای: واحدی اس��ت که وظيفه تس��ويه و پاياپای »قرارداد آتی« را 

برعهده دارد. 
3. اخطاريه افزايش وجه تضمين: اخطاری است که به منظور افزايش وجه 

تضمين مشتريان تا سطح »وجه تضمين اوليه« داده می شود.
4. ارزش ق�رارداد: ارزش دارايی تعهد ش��ده در »قرارداد آتی« در زمان اخذ 

موقعيت تعهدی است.
4 مکرر. اطالعيه تحويل: اعالميه ای است که جهت اطالع مشتريان از نحوه 
انجام امور تحويل، در مهلت تعيين ش��ده در اين دس��تورالعمل توسط بورس 

منتشر می شود.
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5. اطالعي�ه معامالت�ی ق�رارداد آتی: گزارش��ی اس��ت که ب��رای اطالع 
س��رمايه گذاران از وضعيت »دارائی پايه« و مشخصات »قرارداد آتی« هر نماد 
معامالتی در قالب فرم هايی که به تصويب هيات مديره »بورس« می رسد، برای 

عموم منتشر می شود.
6. اعالميه تحويل: اعالميه ای  اس��ت که توس��ط ات��اق پاياپای جهت اطالع 

خريداران از وضعيت تحويل کاال به آن ها ارايه می گردد.
7. ب�ازار جبرانی: بازاری اس��ت که پ��س از پايان معامالت روزانه تش��کيل 
می گردد. در اين بازار محدوديت های قيمتی و مقداری معامالت تغيير می يابد 

و معامالت آن تاثيری در محاسبه »قيمت تسويه روزانه« ندارد.
8. بستن موقعيت: تبديل تعهد از طريق اتخاذ يک »موقعيت تعهدی« جديد 

معکوس در مقابل »موقعيت تعهدی باز« مشتری 
9. بورس: شرکت بورس کاالی ايران )سهامی عام( می باشد.

10. به روز رسانی حساب ها: فرايندی است که پس از پايان »جلسه معامالت« 
توس��ط »اتاق پاياپای« و به ترتيبی که در اين دستورالعمل ذکر گرديده است، 

با هدف کنترل وجوه تضمين مشتريان انجام می شود.
11. بيانيه ريس�ک: فرمی است که قبل از فعاليت در بازار معامالت آتی بايد 
به امضا مش��تری رسيده باشد و حاکی  از اقرار شخص مذکور نسبت به آگاهی 

کامل وی از ريسک موجود در اين معامالت می باشد.
12. پي�ش پرداخت تحويل: وجهی اس��ت که خريداران بايد به عنوان پيش 

پرداخت جهت تحويل کاال نزد »اتاق پاياپای« توديع نمايند.
13. تحويل: تسليم دارايی پايه »قرارداد آتی« سررسيد شده توسط فروشنده 

به خريدار. 
14. تس�ويه نقدی: توافق طرفين تعهد مبنی برس��قوط تعهدات ايشان است 
که بر مبنای آن تسويه نهايی بر حسب آخرين »قيمت تسويه روزانه« صورت 

پذيرفته و مانده وجوه مسترد می گردد.
15. دوره ع�ادی معامالتی: دوره  زمانی اس��ت که در آن معامالت بر مبنای 

»حراج پيوسته« انجام می شود.

دستورالعمل اجرايی معامالت قراردادهای آتی
در شرکت بورس کاالی ايران )سهامی عام(
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16. جلسه معامالت: دوره زمانی انجام معامالت يک »قرارداد آتی« است که شامل 
»دوره گشايش«، »جلسه عادی معامالتی« و »دوره پايانی معامالت« می شود.

17. حداقل  وجه تضمين: حداقلی از س��طح »وجه تضمين اوليه« اس��ت که 
برای هر موقعيت تعهدی باز بايد موجود باشد. حداقل مذکور در مشخصات هر 

»قرارداد آتی« تعيين می شود.
18. حراج پيوس�ته: حراجی است که پس از »دوره گشايش« آغاز و تا پايان 

جلسه معامالت ادامه می يابد.
19. حراج تک قيمتی: حراجی است که پس از »دوره پيش گشايش« جهت 
کش��ف يک نرخ برای اجرای سفارشات ثبت شده و شروع حراج پيوسته انجام 

می شود.
20. حساب عملياتی مشتری: حساب بانکی مشتری است که جهت تسويه 

وجوه توسط »اتاق پاياپای« مورد استفاده قرار می گيرد.
21. خريدار: شخصی است که تعهد به خريد دارايی پايه در سر رسيد می نمايد 

و مطابق عرف بازار خريدار ناميده می شود.
22. دارائی پايه: دارائی موضوع »قرارداد آتی پذيرش شده« است.

23. دوره پايانی معامالت: دوره ای اس��ت که بازار با آن پايان می يابد و طی 
آن ورود س��فارش جديد و يا ابطال سفارش��ات امکان پذير نمی باش��د و صرفا 
سفارش��اتی که با تغيير قيمت، ش��رايط برابری قيمت خريد و فروش را احراز 

می کنند، در اين دوره اجرا می شوند.
24. دوره پيش گش�ايش: دوره ای اس��ت که در آن امک��ان ثبت، تغيير و 

حذف سفارش وجود دارد و ليکن سفارشات اجرا نمی شود.
25. دوره تس�ويه روزانه: مدت زمانی اس��ت که طی آن عمليات مربوط به 

تسويه »قرارداد آتی« صورت می گيرد.
26. دوره گش�ايش: اين دوره ش��امل دوره »پيش گش��ايش« و »حراج تک 

قيمتی« است.
27. دوره معام�الت: فاصل��ه زمان��ی اولين لغايت آخري��ن روز معامالت هر 

»قرارداد آتی« که در مشخصات آن قرارداد تعريف می شود.
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28. رس�يد انبار: سندی است که توسط انبارهای مورد تائيد »بورس« صادر 
شده و مالکيت شخص را بر مقدار مشخصی از يک کاال گواهی می کند. 

29. روزکاری: روزهای مجاز معامالتی که توسط هيات مديره »بورس« جهت 
انجام معامالت آتی تعيين می شود.

30. سفارش: دستور مشتری جهت اتخاذ »موقعيت تعهدی« خريد يا فروش
31. فروش�نده: شخصی است که تعهد به فروش »دارايی پايه« در سر رسيد 

می نمايد و مطابق عرف بازار فروشنده ناميده می شود.
32. قراردادآتی: قراردادی اس��ت که فروش��نده براساس آن متعهد می شود در 
سررس��يد معين، مقدار معينی از کاالی مش��خص را به قيمت��ی که االن تعيين 
می کنند بفروش��د و در مقابل طرف ديگر قرارداد متعهد می ش��ود آن کاال را با آن 
مش��خصات خريداری کند و ب��رای جلوگيری از امتناع طرفي��ن از انجام قرارداد، 
طرفين به صورت شرط ضمن عقد متعهد می شوند مبلغی را به عنوان وجه تضمين 
نزد اتاق پاياپای بگذارند و متعهد می ش��وند متناسب با تغييرات قيمت آتی، وجه 
تضمين را تعديل کنند و اتاق پاياپای از طرف آنان وکالت دارد متناسب با تغييرات، 
بخشی از وجه تضمين هر يک از طرفين را به عنوان اباحه تصرف در اختيار ديگری 
قرار دهد و او حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در سررسيد با هم تسويه کنند .

33. ق�رارداد آتی پذيرش ش�ده: اوراق بهادار مبتنی بر کااليی اس��ت که 
توس��ط هيات پذيرش »بورس« به منظ��ور معامالت آتی در »بورس« پذيرش 

شده است.
34. قيمت تسويه روزانه: قيمتی است که روزانه جهت به روزرسانی حساب ها 

توسط »بورس« محاسبه و اعالم می گردد.
35. کميته آتی:کميته ای  است که توسط هيات مديره »بورس« جهت انجام 
وظايف مصرح در اين دستورالعمل تشکيل می گردد. اعضای اين کميته بايد بر 
اساس مقررات و با رعايت بی طرفی و انصاف عمل کنند. ضوابط اجرايی فعاليت 
کميته توس��ط هيات مديره »بورس« تعيين می ش��ود و مديرعامل »بورس« 

مسئوليت نظارت بر حسن انجام وظايف اين کميته را بر عهده دارد.
36. گواهی آمادگی تحويل: س��ندی اس��ت که توس��ط خريدار و فروشنده 

دستورالعمل اجرايی معامالت قراردادهای آتی
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»قرارداد آتی« و به منظور آگاهی اتاق پاياپای از آمادگی وی جهت تحويل کاال 
در قالب فرم های بورس ارايه می گردد.

36 مکرر: گواهی سپرده کااليی: ورقه بهاداری است که به موجب دستورالعمل 
»پذيرش انبار و صدور، معامله و تس��ويه گواهی سپرده کااليی« صادر ميشود 
و مؤيد مالکيت دارنده آن بر مقدار معينی کاالی س��پرده شده در انبار است و 

پشتوانه آن قبض انباری است که توسط انباردار صادر می شود.
37. ماه قرارداد: ماهی است که درآن »قرارداد آتی« سررسيد می شود.

38. مشتری: شخصی که به عنوان خريدار يا فروشنده در بازار فعاليت می کند.

39. موقعيت تعهدی: تعهد موضوع يک »قرارداد آتی« در بازار معامالت آتی است.
40. موقعيت تعهدی باز: »موقعيت تعهدی« که در بازار معامالت آتی تسويه 

نهائی نشده است.
41. موقعيت تعهدی خريد: »موقعيت تعهدی« است که مشتری با اتخاذ آن، 

متعهد به خريد دارائی پايه ذکر شده در »قرارداد آتی« می گردد.
42. موقعيت تعهدی فروش: موقعيت تعهدی است که مشتری با اتخاذ آن، 

متعهد به فروش دارايی پايه ذکر شده در »قرارداد آتی« می گردد.
43. وجه تضمين: وجهی اس��ت که در قالب ش��رط ضمن عقد از مش��تريان 

دريافت می شود.
44. وجه تضمين اضافی: وجه تضمينی اس��ت ک��ه در صورت عدم کفايت 
»وجه تضمين اوليه« جهت پوش��ش ريسک نوسانات قيمت، از کليه مشتريان 
دارای »موقعيت تعهدی باز« اخذ می گردد. اين وجه با اعالم اتاق پاياپای و طی 
مهلت اعالم شده از سوی اين اتاق بايد توسط مشتريان پرداخت گردد. ميزان 

اين وجه توسط »بورس« تعيين می شود.
45. وجه تضمين اوليه: وجه تضمينی است که جهت تضمين ايفای تعهدات 
مشتريان برای ايجاد يک »موقعيت تعهدی« اخذ می شود. ميزان اين وجه در 

مشخصات هر »قرارداد آتی« تعيين می شود.
46. وجه تضمين جبرانی: وجه تضمينی اس��ت که مشتريان بعد از دريافت 

»اخطاريه افزايش وجه تضمين«، بايد نزد »اتاق پاياپای« توديع نمايند.
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فصل دوم - مشخصات »قرارداد آتی«

ماده 2: »دارايی پايه« از بين محصوالت پذيرفته شده در »بورس« يا کاالهای 
دارای بازار نقدی قوی به تشخيص هيات پذيرش، انتخاب می گردد. 

ماده 3: »قرارداد آتی« قابل معامله در بورس بر اس��اس »قرارداد آتی پذيرش 
شده« تعيين می شود. مشخصات »قرارداد آتی« به پيشنهاد بورس به تصويب 

هيات پذيرش خواهد رسيد. 
ماده 4: مشخصات »قرارداد آتی« بايد شامل موارد ذيل باشد:

11- »وجه تضمين اوليه«1-»دارايی پايه«
12- »حداقل وجه تضمين«2-»قرارداد آتی پذيرش شده«

13- حداکثر هر سفارش 3- اندازه قرارداد آتی
14- واحد قيمت 4- استاندارد تحويل
15- کارمزد معامالت5- ماه  قرارداد آتی

16- نماد معامالتی6 – حد نوسان قيمت روزانه 
17 - ساعات معامله7- »دوره معامالت« شامل: 

18- مهلت ارايه گواهی آمادگی تحويل- اولين روز معامالتی 
19 - پيش پرداخت تحويل - آخرين روز معامالتی 

20 - سقف مجاز موقعيت های معامالتی باز 8- تاريخ تحويل 
21-جريمه ها9- محل تحويل

10- حداقل تغيير قيمت سفارش

ماده 5: »بورس« موظف اس��ت »اطالعيه معامالتی قرارداد آتی« را حداقل 3 
روز کاری قبل از آغاز معامالت هر نماد معامالتی، از طريق سايت رسمی خود 

به اطالع عموم برساند. 
م�اده 5 مک�رر: بورس موظف اس��ت اطالعيه  های مربوط ب��ه تغييرات وجه 
تضمين اوليه را حداقل 2 روز کاری قبل، از طريق سايت رسمی خود به اطالع 

عموم برساند.
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فصل سوم - ثبت سفارش مشتريان

ماده 6: آن دس��ته از ش��رکت های کارگزاری يا کارگزار/ معامله گران، مجاز به 
انجام معامله آتی خواهند بود که مجوز انجام معامالت آتی را از »سازمان« اخذ 
نموده و بدين منظور در »بورس« پذيرش ش��ده باشند. فعاليت در اين بازار به 

منزله پذيرش مفاد اين دستورالعمل می باشد.
ماده 7: آن دس��ته از نمايندگان ش��رکت های کارگزاری امکان دسترس��ی به 
س��امانه معامالت برای انجام معامالت آتی را خواهند داشت که صالحيت های 

الزم را از نظر »سازمان« و »بورس« احراز نموده باشند.
ماده 8: کد مشتری بايد قبل از معامالت به درخواست مشتری، توسط کارگزار 
اخذ ش��ده باشد. جهت اخذ کد مشتری کارگزار بايد مدارک زير را از مشتری 

دريافت نمايد. 
1: برای اش��خاص حقيقی کپی شناسنامه و کارت ملی که توسط کارگزار برابر 
اصل ش��ده باشد و برای اش��خاص حقوقی مدارک تأسيس و دارندگان امضای 
مج��از و کپی شناس��نامه صاحبان امضای مجاز که توس��ط کارگزار برابر اصل 

شده باشد.
2: فرم تکميل شده درخواست کد مشتری 
3: فرم »بيانيه ريسک« به امضای مشتری

تبصره1: فرم درخواس��ت کد و »بيانيه ريسک« توسط »بورس« تهيه و ابالغ 
می گردد.

تبصره2: فعاليت مش��تريان دارای کد معامالتی منوط به تکميل فرم »بيانيه 
ريسک« می باشد.

ماده 9: فعاليت مش��تری در بازار معامالت آتی منوط به افتتاح حساب بانکی 
توس��ط مشتری جهت معامالت آتی خواهد بود. بانک يا بانک های مورد نظر و 

نحوه افتتاح حساب توسط »بورس« اعالم خواهد شد. 
ماده 10: کارگزاران می توانند س��فارش مشتريان را به صورت کتبی، تلفنی، از 
طريق اينترنت و يا ساير روش های تعيين شده توسط »بورس« دريافت نمايند، 
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ليکن موظفند کليه سفارش های مذکور را در فرم های ثبت سفارش که توسط 
»بورس« ابالغ می گردد، ثبت نمايند. 

ماده 11: کارگزاران مکلفند فرم های ثبت سفارش را برای هر مشتری به ترتيب 
شماره س��ريال بايگانی و حسب درخواس��ت به »بورس« و يا »سازمان« ارايه 

نمايند. 
ماده 12: جهت رعايت نوبت مشتريان ثبت زمان دقيق و تاريخ، هنگام تکميل 
فرم سفارش الزامی است. اين قاعده در مورد سفارش های الکترونيکی يا تلفنی 
نيز الزم االجرا اس��ت. کارگزاران مکلفند بر اساساولويت زمانی دريافت سفارش 

مشتری، نسبت به اجرای سفارش اقدام نمايند.
ماده 13: کارگزار مکلف اس��ت قبل از ثبت سفارش هر مشتری، واريز » وجه 
تضمين اوليه«  به »حساب عملياتی مشتری« را احراز نمايد. در غير اين صورت 

مسئوليت پرداخت وجه تضمين اوليه با کارگزار خواهد بود.
ماده 13 مکرر: کارگزار می تواند عالوه بر وجه تضمين اوليه، به منظور اطمينان 

از ايفای تعهدات مشتری، وثايق يا تضامينی را از مشتری دريافت کند.
ماده 14: انواع سفارشات قابل ارايه توسط مشتری به شرح ذيل می باشد:

الف: س��فارش به قيمت معين: سفارشی است که بايد در قيمت تعيين شده يا 
بهتر معامله شود.

ب: سفارش به قيمت بازار: سفارشی است که بايد با قيمت بازار معامله شود.
ج: سفارش جلوگيری از زيان: سفارشی است که در صورت رسيدن قيمت بازار 

به يک قيمت مشخص، اجرا می شود.
تبصره: س��اير انواع سفارش��ات به پيش��نهاد »بورس« به تصويب »سازمان« 

می رسد.
ماده 15: سفارشات به لحاظ اعتبار به انواع زير دسته بندی می شود. 

الف: اعتبار روزانه:اعتبار تا پايان روز معامالتی ثبت سفارش
ب: اعتبار جلسه معامله:اعتبار تا پايان جلسه معامالتی ثبت سفارش

ج: اعتبار همه يا هيچ: اجرای س��فارش به ش��رط انجام تمام آن و درغير اين 
صورت حذف سفارش 
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د: اعتبار تا زمان ابطال: اعتبار تا زمان حذف سفارش
ه: اعتبار تا زمان تعيين شده: اعتبار تا زمان تعيين شده در سفارش

ماده 16: سقف اعتباری معامالت هرمشتری و هرکارگزار توسط هيات مديره 
»بورس« تعيين می گردد. 

فصل چهارم- نحوه انجام معامالت

ماده 17: ساعات و روزهای انجام معامله در »بورس« و مدت هريک از مراحل 
»جلسه معامالت« توسط هيات مديره »بورس« تعيين و اعالم می شود. 

تبصره 1: تغييرات ساعات و روزهای معامله حداقل 3 روز کاری قبل از اعمال، 
بايد به اطالع عموم برسد. 

تبصره 2: در صورت تغيير اضطراری ساعت شروع، خاتمه يا طول مدت جلسه 
رس��می معامالتی در اثر اش��کاالت فنی، بورس يابد تغييرات را قبل از اعمال، 
از طريق س��ايت رسمی خود اعالم و مس��تندات مربوط به داليل بروز شرايط 
اضطراری را در س��وابق خود نگهداری نمايد و حسب درخواست، مستندات را 

به سازمان ارايه نمايد.
ماده 18: اجرای سفارشات براساس اولويت قيمت و در صورت تساوی قيمت ها 

براساس اولويت زمانی ورود سفارش به سامانه معامالتی خواهد بود.
تبص�ره: هيات مديره »بورس« می تواند عالوه ب��ر اولويت های مذکور در اين 
ماده، اولويت های ديگری را حسب مورد جهت تصويب به »سازمان« پيشنهاد 
نماي��د. اين تغيي��رات حداقل 3 روز کاری قبل از اعم��ال، بايد به اطالع عموم 

برسد. 
ماده 19: معامالت »قرارداد آتی« با يک »حراج تک قيمتی« آغاز و با »حراج 

پيوسته« ادامه می يابد. 
ماده 20: »بورس« حداکثر يک ساعت پس از پايان »جلسه معامالت روزانه«، 
قيمت تس��ويه را براس��اس مقررات اين دستورالعمل محاسبه و به عموم اعالم 

می نمايد. 
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م�اده 21: دامنه نوس��ان قيم��ت روزانه هر »قرارداد آتی« و س��قف حجم هر 
سفارش در زمان پذيرش »قرارداد آتی« مشخص می شود.

تبصره: تغيير دامنه نوس��ان قيمت و سقف حجم هرس��فارش در طول دوره 
معامالتی »قرارداد آتی« با پيش��نهاد »بورس« و پس از تصويب هيات پذيرش 
امکان پذير می باش��د. اين تغييرات حداقل 3 روز کاری قبل از اعمال، بايد به 

اطالع عموم برسد. 
م�اده 22: در ص��ورت وجود اطالعات يا وقوع ش��رايط اضط��راری که تاثير با 
اهميتی بر قيمت »قرارداد آتی« و يا تصميم سرمايه گذاران دارد »کميته آتی« 
می تواند معام��الت را حداکثر به  مدت يک جلس��ه معامالتی متوقف نموده و 

موضوع را جهت رفع موارد توقف پيگيری نمايد. 
تبصره: توقف معامالت بيش از يک جلس��ه معامالتی تا 3 روزکاری با دستور 

مديرعامل »بورس« و بيش از آن با موافقت »سازمان« امکان پذير می باشد.
ماده 23: در صورت وقوع موارد موضوع ماده 22 اين دس��تورالعمل، »کميته 
آت��ی« معامالت مبتنی يا متاثر از اين موارد را تش��خيص داده و به مديرعامل 
»ب��ورس« ارايه می کند. مديرعامل »بورس« عدم وق��وع اين گونه معامالت را 

اعالم می نمايد.
م�اده 24: در صورت��ی که کارگزار خريدار يا فروش��نده نس��بت به معامالت 
انجام شده معترض باشند بايد اعتراض خود را با ذکر داليل برای رسيدگی تا 2 
ساعت قبل از شروع جلسه معامالتی روز بعد به »بورس« اعالم نمايد. تصميم 

»بورس« در اين خصوص الزم االجراست. 
م�اده 25: »بورس« گزارش آماری معامالت بازار را طبق ضوابط »س��ازمان« 

منتشر می کند. 
ماده 26: »موقعيت های تعهدی باز« هر کارگزار يا مشتری نبايد از سقف مجاز 

تعيين شده برای نامبرده بيشتر باشد. 
تبصره: س��قف مجاز »موقعيت های تعهدی باز« هر مش��تری يا کارگزار طبق 

ضوابط »بورس« تعيين می شود. 
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ماده 27: در صورتی که ظن اس��تفاده از اطالعات نهانی يا دس��تکاری قيمت 
در معامالت وجود داش��ته باشد و يا تغييرات غيرعادی قيمت مشاهده گردد، 
»سازمان« می تواند دستور توقف نمادمعامالتی »قرارداد آتی« را صادر نمايند. 
در اين حال��ت »بورس« بايد بالفاصله اقدام به توق��ف نماد معامالتی مربوطه 
نموده و تا رفع داليل توقف نماد، موضوع را پيگيری نمايد. بازگش��ايی مجدد 

نماد با موافقت »سازمان« امکان پذير خواهد بود. 

فصل پنجم- تسويه

ماده 28: هر مش��تری بايد جهت انجام معامالت آتی، حس��ابی تحت عنوان 
»حس��اب عملياتی مش��تری« نزد بانکی که بدين منظور توس��ط اتاق پاياپای 
معرفی می ش��ود، افتتاح نمايد. در زمان افتتاح حساب، مشتری اذن تصرف در 
حساب مذکور را جهت انجام عمليات »به  روز رسانی حساب ها«، مطابق مقررات 

اين دستورالعمل به اتاق پاياپای خواهد داد.
تبصره: نقل وانتقاالت وجوه جهت تس��ويه حس��اب مش��تريان توسط »اتاق 

پاياپای« انجام می گيرد.
ماده 29: »اتاق پاياپای« متناسب با تعداد »موقعيت تعهدی باز« هر مشتری و 
ميزان »وجه تضمين اوليه« هر »قرارداد آتی«، اقدام به مسدود نمودن حساب 

نامبرده می نمايد.
ماده 30: »دوره تس��ويه روزانه« بع��د از پايان معامالت آغاز می گردد و تا يک 

ساعت قبل از پايان جلسه معامالت روز بعد ادامه خواهد يافت.
ماده 31: اتاق پاياپای بر اساس »قيمت تسويه روزانه«، عمليات »به روز رسانی 

حساب ها« را به شرح زير انجام می دهد:
1- در م��ورد »موقعيت های تعهدی باز«، تفاوت ارزش دارايی تعهد ش��ده در 
»قرارداد آتی« را بر حسب تفاوت »قيمت تسويه روزانه« روزمعامالتی جاری با 

روز معامالتی قبل محاسبه و به حساب مشتريان منظور می نمايد.
2- در صورتی که پس از انجام عمليات بند فوق »وجه تضمين اوليه« مشتری 
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از سطح »حداقل وجه تضمين« کمترشود، اتاق پاياپای »اخطاريه افزايش وجه 
تضمين« را برای کارگزار مربوطه ارسال می نمايد. 

م�اده 32: کارگزاران موظفند بالفاصله پس از دريافت »اخطاريه افزايش وجه 
تضمين« مراتب را به اطالع مشتری مربوطه برسانند تا وی نسبت به پرداخت 

»وجه تضمين جبرانی«خود ظرف مهلت زمانی مقرر اقدام نمايد.
تبصره 1: »وجه تضمين جبرانی« حداکثر تا يک س��اعت پس از شروع جلسه 

معامالتی روز کاری بعد بايد پرداخت شود. 1
تبصره 2: ايجاد »موقعيت تعهدی باز« جديد برای مش��تريانی که »اخطاريه 
افزايش وجه تضمين« دريافت کرده اند، پس از پرداخت »وجه تضمين جبرانی« 

مقدور می باشد. 
ماده 33: در صورتی که »مشتری« تا پايان مهلت مقرر نسبت به واريز »وجه 
تضمين جبرانی« و اصالح موجودی حساب خود تا سطح »وجه تضمين اوليه« 
اقدام ننمايد، کارگزار مربوطه حس��ب دستور اتاق پاياپای اقدام به بستن تمام 
يا بخش��ی از »موقعيتهای تعهدی باز« مش��تری جه��ت تامين »وجه تضمين 

جبرانی« مورد نياز می نمايد.
م�اده 34: در صورتی ک��ه کارگ��زار نتواند از محل بس��تن موقعيت معامالتی 
مش��تری در س��اعات معامالت عادی، اقدام به تامين »وجه تضمين جبرانی« 

نمايد، در »بازار جبرانی« نسبت به اجرای آن اقدام خواهد نمود.
تبص�ره: ضوابط اجرايی »ب��ازار جبرانی« به تصويب هي��ات مديره »بورس« 

خواهد رسيد.
 ماده 34 مکرر: درصورتی که موجودی حس��اب عملياتی مش��تری پوش��ش 
دهنده تعهدات وی نباش��د تعهدات مشتری از محل موجودی کارگزار مربوطه 

و يا تضمين های وی نزد »اتاق پاياپای«تامين می شود. 
تبصره: کارگزار می تواند جهت پوش��ش ريس��ک مربوط به اين ماده، وثايق و 

تضامين مورد نياز را از مشتری مطابق ماده 13 مکرر دريافت نمايد.
ماده 35: در صورتی که مشتری اقدام به »بستن موقعيت« خود نمايد تفاوت 

1. اصالحی مورخ 1391/07/08 هیات مدیره سازمان
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»ارزش قرارداد« معکوس با ارزش دارايی تعهد شده در »قرارداد آتی« بر حسب 
آخرين »قيمت تسويه روزانه« به حساب مشتری منظور می شود.

ماده 36: در پايان هر روز معامالتی، »قيمت تسويه روزانه« براساس رويه های 
ذيل محاسبه می گردد:

الف: »قيمت تسويه روزانه«، ميانگين وزنی قيمت معامالت انجام شده طی 30 
دقيقه پايانی آخرين »جلسه معامالت« آن روز معامالتی است.

ب: در صورتی ک��ه حج��م معامالت در دوره زمانی بن��د الف کمتر از 20درصد 
کل معامالت همان روز باش��د، »قيمت تس��ويه روزانه«، ميانگين وزنی قيمت 
معامالت انجام ش��ده طی يک ساعت پايانی آخرين »جلسه معامالت » آن روز 

معامالتی است.
ج: در صورتی ک��ه حجم معامالت در دوره زمانی بند ب کمتر از 20 درصد کل 
معامالت همان روز باش��د، »قيمت تس��ويه روزانه« ميانگين وزنی قيمت کل 

معامالت روزانه » قرارداد آتی« می باشد.
د: در صورتی ک��ه در ي��ک روز معامالتی، » قرارداد آتی« معامله  انجام نش��ود، 
ميانگين قيمت بهترين سفارش خريد و فروش ثبت شده در سامانه معامالتی 
که در محدوده مجاز نوس��ان قيمت روزانه قرار داش��ته باش��د، در لحظه اتمام 
آخرين«جلس��ه معامالت« آ ن روز، محاسبه و به عنوان »قيمت تسويه روزانه« 

در نظر گرفته خواهد شد.
ه: در صورتی که تعيين »قيمت تس��ويه روزانه« به هيچ يک از روش های فوق 
ممکن نباش��د، »قيمت تسويه روزانه« توسط »کميته آتی« و بصورت تئوريک 
محاس��به می گردد. روش محاسبه تئوريک »قيمت تسويه روزانه« به پيشنهاد 

»کميته آتی« به تصويب هيات مديره »بورس« خواهد رسيد.
ماده 37: اتاق پاياپای پس از اعالم »قيمت تسويه روزانه«، بايد تا پايان ساعات 
کاری همان روز گزارش تس��ويه را برای کارگزاران ارس��ال نمايد. اين گزارش 
شامل حداقل اطالعات مربوط به هر کارگزار به تفکيک مشتريان وی به شرح 

ذيل می باشد:
1: تعداد »موقعيت های تعهدی باز« موجود
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2: تعداد »موقعيت های تعهدی« بسته شده طی روز 
3: تعداد »موقعيت های تعهدی« بازشده طی روز

4: ميزان وجه تضمين موجود
5: ميزان »وجه تضمين اوليه« مورد نياز

6: »وجه تضمين جبرانی«
7: کارمزدها 

ماده 38: کارگزاران بايد پس از دريافت گزارش تس��ويه، آن را بررس��ی و در 
صورت هرگونه مغايرت موضوع را تا 30 دقيقه قبل از شروع بازار روز کاری بعد 
کتبا به »بورس« گزارش کنند. عدم ارايه گزارش طی مهلت مقرر به »بورس« 
به منزله تاييد گزارش تس��ويه و اسقاط حق اعتراض به آن از سوی کارگزاران 

می باشد. 

فصل ششم- تحويل کاال و تسويه نهايی

ماده 39: » قرارداد آتی« پس از آخرين روز معامالتی، وارد دوره تحويل می شود 
و طرفين »قرارداد آتی« بايد نسبت به طی فرايند تحويل اقدام نمايند. اطالعيه 

تحويل حداکثر 3 روز کاری پيش از آخرين روز معامالتی منتشر می شود.
تبصره: چنانچه دارنده موقعيت تعهدی باز خريد يا فروش تصميم به تحويل کاال 

بگيرد، طرف مقابل موظف به تحويل طبق ضوابط اين دستورالعمل خواهد بود.
ماده 40: دوره تحويل از روز کاری بعد از آخرين روز معامالتی شروع و تا پايان 

»ماه قرارداد« ادامه می يابد.
م�اده 41: دارندگان »موقعي��ت تعهدی فروش« باز، باي��د طی »مهلت اعالم 
آمادگی تحويل » توس��ط کارگزار مربوطه »گواهی آمادگی تحويل« را تحويل 

اتاق پاياپای دهند.
تبصره: چنانچه مدارک فوق در مهلت مذکور به »بورس« ارايه نگردد، »قرارداد 
آتی« بر اس��اس »قيمت تسويه روزانه« روز پايان »مهلت ارايه گواهی آمادگی 
تحويل«، »تسويه نقدی« شده و دارنده موقعيت تعهدی فروشی که طبق اين 
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تبصره »تس��ويه نقدی« شده است، مش��مول جريمه های مقرر در مشخصات 
»قرارداد آتی« می شود. 

ماده 42: دارندگان »موقعيت تعهدی خريد« باز، بايد طی »مهلت ارايه گواهی 
آمادگی تحويل« توس��ط کارگزار مربوطه »گواهی آمادگی تحويل« را تحويل 

اتاق پاياپای دهند.
تبص�ره 1: درصورت��ی که هيات پذيرش در مش��خصات ق��رارداد آتی »پيش 
پرداخت تحويل« تعيين نموده باش��د، دارندگان »موقعيت تعهدی خريد« باز 
مکلفند پيش پرداخت تعيين شده را به حساب اتاق پاياپای واريز نموده و فيش 

واريز وجه را به همراه » گواهی آمادگی تحويل« به اتاق پاياپای ارايه نمايند.
تبصره2:چنانچ��ه م��دارک فوق در مهل��ت مذکور به »ب��ورس« ارايه نگردد، 
»قرارداد آتی« بر اس��اس »قيمت تسويه روزانه« روز پايان »مهلت ارايه گواهی 
آمادگی تحويل«، » تس��ويه نقدی« ش��ده و دارن��ده موقعيت تعهدی خريدی 
که طبق اين تبصره »تس��ويه نقدی« شده است، مشمول جريمه های مقرر در 

مشخصات » قرارداد آتی« می شود.
م�اده 43: پس از پايان » مهلت ارايه گواه��ی آمادگی تحويل«، اتاق پاياپای 
ب��ر اس��اس اولويت زمانی خريداران��ی را که می توانن��د کاال را تحويل گيرند و 
فروش��ندگانی را ک��ه می توانن��د کاال را تحويل دهند، مش��خص نم��وده و به 

کارگزاران مربوطه اعالم می نمايد. 
تبصره: قرارداد آتی آن دس��ته از خريداران و فروشندگانی که علی رغم اعالم 
آمادگی تحويل، به دليل عدم اعالم آمادگی تحويل از سوی طرف مقابل امکان 
تحويل ندارد، بر اس��اس »قيمت تسويه روزانه« روز پايان »مهلت ارايه گواهی 

آمادگی تحويل«، » تسويه نقدی« می شود. 
ماده 44: خريداران و فروش��ندگانی ک��ه در روزهای معامالتی پس از »مهلت 
اعالم آمادگی تحوي��ل« اقدام به باز نمودن »موقعيت تعهدی« می نمايند بايد 
»گواه��ی آمادگی تحويل« را نيز همزمان ارايه نمايند. به هر ترتيب باز نمودن 
موقعيت تعهدی جديد طی دوره مذکور به منزله اعالم آمادگی تحويل کاالی 

موضوع قرارداد از سوی مشتری نيز می باشد.
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م�اده 45: دارندگان »موقعيت تعهدی خريد« در پايان آخرين روز معامالتی، 
تا پايان مهلت تعيين ش��ده توسط هيات مديره بورس که در اطالعيه تحويل 
درج می گردد، بايد کل وجه دارايی تعهد شده »قرارداد آتی« بر حسب »قيمت 
تسويه روزانه« آخرين روز معامالتی را به حساب »اتاق پاياپای« واريز و فيش 

واريزی را توسط کارگزار مربوطه به »اتاق پاياپای« ارايه نمايند. 
تبصره:چنانچ��ه وجه فوق در مهلت مقرر پرداخت نگ��ردد، »قرارداد آتی« بر 
حس��ب »قيمت تس��ويه روزانه« آخرين روز معامالتی » تسويه نقدی« شده و 
دارنده موقعيت تعهدی خريدی که طبق اين تبصره »تسويه نقدی« شده است، 

مشمول جريمه های مقرر در مشخصات »قرارداد آتی« می شود.
ماده 46: دارندگان »موقعيت تعهدی فروش« در پايان آخرين روز معامالتی، 
تا پايان مهلت تعيين ش��ده توسط هيات مديره بورس که در اطالعيه تحويل 
درج می گردد، بايد »رس��يد انبار«، گواهی س��پرده کااليی يا اصل کاالی مورد 
تعهد را حسب تعيين و اعالم بورس، توسط کارگزار مربوطه به »اتاق پاياپای« 

ارايه نمايند. 
تبصره: چنانچه تعهدات موضوع اين ماده طی مهلت مقرر انجام نشود، »قرارداد 
آتی« بر حس��ب »قيمت تسويه روزانه« آخرين روز معامالتی » تسويه نقدی« 
ش��ده و دارنده موقعيت تعهدی فروش��ی که طبق اين تبصره »تسويه نقدی« 

شده است، مشمول جريمه های مقرر در »قرارداد آتی« می شود.
ماده 47: اتاق پاياپای حداکثر تا پايان روز کاری پس از »آخرين روز معامالتی« 
قرارداد، بر اساس اولويت زمانی، خريدارانی را که می توانند کاال را تحويل گيرند 
و فروش��ندگانی را که می توانند کاال را تحويل دهند، مش��خص نموده و ضمن 
واريز وجه معامله به حساب کارگزار فروشنده، »اعالميه تحويل« را به کارگزار 
خري��دار ارايه می نمايد. کارگزاران مربوط��ه بايد »اعالميه تحويل« را بالفاصله 
پس از دريافت از اتاق پاياپای به مشتريان ارايه نمايند. اين اعالميه بايد شامل 

موارد ذيل باشد:
1: مقدار و مشخصات کاالی تحويلی

2: نام فروشنده کاال
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3: زمان بندی و نحوه تحويل
4: آدرس انبارهای محل تحويل کاال و مقدار کاال در هر انبار

5: نام و آدرس نماينده فروشنده که خريدار برای تحويل گرفتن بايد با آن در 
تماس باشد

6: گزارش معامالت خريدار بر روی »قرارداد آتی« شامل زمان خريد يا فروش 
و تعداد قراردادهای آتی خريداری شده يا فروخته شده طی دوره 

7: مشخصات »رسيد انبار« 
8: هزينه های خدمات و کارمزد تحويل کاال

9: ساير اطالعات مورد نياز به تشخيص »بورس«
تبصره1: قرارداد آتی آن دس��ته از خريدارانی که به دليل عدم ارايه »رس��يد 
انبار« از س��وی فروشنده يا فروش��ندگانی که به دليل عدم واريز وجه از سوی 
خري��دار، امکان تحويل ندارد، بر اس��اس »قيمت تس��ويه روزانه« آخرين روز 

معامالتی، » تسويه نقدی« می شود. 
تبصره2: چنانچه خريدار در موعد مقرر نسبت به دريافت کاال از انبار معرفی 
شده از طرف فروشنده اقدام ننمايد، کليه هزينه ها و خسارات مترتبه بعد از آن 

تاريخ به عهده خريدار می باشد.
م�اده 47 مکرر: اتاق پاياپ��ای حداکثر تا پايان روز کاری پس از »آخرين روز 
معامالت��ی« قرارداد، هزينه انب��ارداری و کارمزد تحويل کاال را محاس��به و به 
کارگزار فروشنده اعالم می نمايد و در صورت لزوم هزينه انبارداری را از حساب 

عملياتی فروشنده کسر و به حساب انبار واريز می نمايد.
م�اده 48: چنانچ��ه خريدار پ��س از دريافت کاال هرگون��ه اختالفی در مورد 
مش��خصات کاالی دريافتی با مش��خصات »قرارداد آتی« مشاهده نمايد، بايد 
مراتب را حداکثر تا پانزده روز کاری بعد از پايان دوره تحويل کتبا به »بورس« 
و هي��ات داوری اعالم کند. عدم اعالم مرات��ب طی مهلت مقرر به منزله تاييد 
ايفای تعهدات فروشنده و اسقاط حق اعتراض به آن از سوی خريدار می باشد. 
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ساير موارد

ماده 49: جريمه های مقرر در قراردادها از محل موجودی »حس��اب عملياتی 
مشتری« و در صورت عدم تکافو از محل سپرده ها و تضامين کارگزار مربوطه 

نزد اتاق پاياپای کسر و به حساب طرف مقابل منظورخواهد شد.
ماده 50: چنانچه مواعد تعيين شده در اين دستورالعمل مصادف با روز تعطيل 
باشد، آن روز به حساب نمی آيد و روز پس از تعطيل موعد محسوب می شود.

م�اده 51: مديران و کارکنان ش��رکت های کارگزاری،»بورس« و »س��ازمان«، 
همسر و فرزندان تحت تکفل ايشان حق خريد و فروش »قرارداد آتی« را ندارند. 
ماده 52: در صورت نقض هر يک از مفاد اين دس��تورالعمل توس��ط اشخاص 
ذی ربط، به تخلفات آن ها توس��ط مرجع صالح رسيدگی به تخلفات، بر اساس 

مقررات مربوطه رسيدگی خواهد شد.

اي��ن دس��تورالعمل در56 م��اده و 23 تبص��ره در تاري��خ 1386/12/19 و 
اصالحيه ه��ای م��ورخ 1388/9/10 و 1391/7/8 و 1396/06/15 به تصويب 

هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار رسيد. 
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ماده الحاقی دستورالعمل اجرايی معامالت قراردادهای آتی 
در شرکت بورس کاالی ايران در خصوص شرايط اضطراری

)مصوبه هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار 
در تاريخ 1391/07/08، الزم االجرا از تاريخ تصويب (

در ص��ورت بروز ش��رايط اضطراری مطابق بند الف اين م��اده، بورس می تواند 
اقدام��ات اجراي��ی موضوع بن��د ب اين ماده را بر اس��اس ترتيب��ات مقرر در 

تبصره های ذيل آن انجام دهد:
الف: معيارهای تشخيص شرايط اضطراری

1: افزاي��ش يا کاهش قيمت دارايی پايه در ب��ازار نقدی دارايی پايه به ميزانی 
بيش از دو برابر حد نوسان قيمت روزانه بازار قراردادهای آتی مبتنی بر آن که 
تغييرات مذکور بايد بر اس��اس اعالم مراجع قابل اتکا احراز و در صورت امکان 

مستند گردد. 
2: وقوع رويدادهای غير مترقبه از قبيل س��يل، زلزله، آتش س��وزی، شرايط بد 
آب و هوايی، نا آرامی های اجتماعي، عمليات تروريس��تی، جنگ و يا هر واقعه 
ديگری که امکان ارايه خدمات معامالتی و يا تس��ويه را برای بورس غيرممکن 

سازد و يا برای آن تهديد جدی ايجاد نمايد.
3: ايجاد گره معامالتی در معامالت قراردادهای آتی مبتنی بر يک دارايی پايه 

که در صورت وقوع همزمان هردو شرط زير احراز می گردد:
3-1: وج��ود صف س��فارش خريد يا ف��روش در تمامی نماده��ای معامالتی 
قرارداده��ای آتی مبتنی بر آن دارايی پايه، به ترتيبی که در هر نماد معامالتی 

صف سفارش به ميزان حداقل 100 قرارداد وجود داشته باشد.
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3-2: در صورتی که طی يک ساعت متوالی از جلسه معامالتی به طور ميانگين 
کمتر از 10 قرارداد به ازای هر نماد معامالتی قرارداد آتی مبتنی بر آن دارايی 

پايه، معامله شود. 
4: عدم شفافيت اطالعاتی درخصوص بازار دارايی پايه يا مولفه های تاثيرگذار بر 
قيمت آن و تصميم سرمايه گذاران بازار قراردادهای آتی، به نحوی که مخاطرات 

بازار معامالت قراردادهای آتی آن دارايی را به شدت افزايش دهد.
ب: اقدامات اجرايی

1: تغيير ساعت شروع و خاتمه جلسه معامالتی تا رفع شرايط اضطراری
2: ممانعت از اخذ موقعيت تعهدی فزاينده در يک جهت يا هر دو جهت

3: الزام به رعايت اولويت ثبت س��فارش برای مشتريان دارای اخطاريه افزايش 
وجه تضمين

4: امکان ورود موقعيت های باز آن دسته از مشتريانی که اخطاريه افزايش وجه 
تضمين دريافت نکرده اند به بازار جبرانی با درخواست ايشان

5: تعيين سقف برای تغييرات قيمت در بازار جبرانی
6: اعمال محدوديت برداش��ت وجوه مازاد حساب تضمين مربوط به مشتريان 

توسط ايشان
7: جابجايی حدود نوس��ان قيمت قرارداده��ای آتی يک دارای پايه حداکثر به 

ميزان دامنه نوسان روزانه قيمت طی يک يا چند نوبت
8: ال��زام به کاهش درص��دی از موقعيت های باز مش��تريانی که موقعيت های 

تعهدی باز ايشان در سود است طی جلسه معامالت
9: الزام به کاهش سقف موقعيت های تعهدی باز مشتريان طی جلسه معامالت

10: الزام به بس��تن کليه موقعيت های تعهدی باز بازار بر اساس آخرين قيمت 
تسويه 

تبص�ره 1: اقدامات بنده��ای 1 لغايت 6 بند ب اين م��اده با تصميم بورس و 
بندهای 7 لغايت 10 آن با تصميم بورس و پس از اخذ موافقت س��ازمان قابل 

اجرا خواهد بود.
تبص�ره 2: درص��ورت ابالغ هر ي��ک از اقدامات اجرايی فوق توس��ط بورس، 

ماده الحاقی دستورالعمل اجرايی معامالت قراردادهای آتی 
در شرکت بورس کاالی ايران در خصوص شرايط اضطراری
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کارگ��زاران مکلف به اجرای اقدامات مذکور می باش��ند. ع��دم اجرای اقدامات 
ابالغی بورس توس��ط کارگزار، تخلف محس��وب ش��ده و به اين تخلفات طبق 

مقررات مربوطه رسيدگی خواهد شد.
تبصره 3: ش��رايط اضطراری با رفع معيارهای موض��وع بخش الف اين ماده، 

پايان می يابد. 
تبص�ره 4: بورس بايد قب��ل از اعمال اقدامات اجرايی فوق موضوع را از طريق 
سايت رسمی خود اطالع رس��انی نمايد. در صورتی که براساس ساير مقررات، 
زمانبندی ديگری جهت اطالع رسانی اقدامات اجرايی موضوع اين ماده مشخص 
ش��ده باش��د، رعايت مقررات مذکور در ش��رايط اضطراری موض��وع اين ماده، 

ضروری نخواهد بود.
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دستورالعمل اجرايی معامالت قرارداد اختيار معامله
 در بورس کاالی ايران

)مصوب 1393/2/06 هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار(

 فصل اول: تعاريف و اصطالحات

م�اده 1: هم��ه اصطالحات و واژگانی که در ماده 1 قان��ون بازار اوراق بهادار 
جمهوری اس��المی ايران تعريف شده اند، به همان معانی در اين دستورالعمل 

کاربرد دارند. واژگان ديگر، دارای معانی زير هستند:
1: آخرين روز معامالت��ی: آخرين روزی که امکان معامله قرارداد های اختيار 

معامله يک زيرگروه هم ماه در بازار مشتقه وجود دارد
2: اتاق پاياپای: واحدی در شرکت است که بر اساس اين دستورالعمل وظيفه 
انجام امور تسويه، پاياپای و اعمال قرارداد های اختيار معامله را بر عهده دارد

3: اخطاري��ه افزايش وجه تضمين: اخطاری های اس��ت که به منظور افزايش 
وج��ه تضمين کارگزار تا وجه تضمين الزم از ط��رف اتاق پاياپای به کارگزار 

ارسال می شود
4: ارزش اعم��ال قرارداد اختيار معامله: حاصل ضرب اندازه قرارداد در قيمت 

اعمال است
5: ارزش ب��ازار دارايی پايه قرارداد اختيار معامله: حاصل ضرب اندازه قرارداد 

در قيمت پايانی دارايی پايه در بازار نقدی است
6: ارزش معامالت��ی ق��رارداد اختيار معامله: حاصل ضرب ان��دازه قرارداد در 

قيمت قرارداد اختيار معامله است

دستورالعمل اجرايی معامالت قرارداد اختیار معامله
 در بورس کاالی ايران
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7: اعمال: اس��تفاده از اختيار موضوع قرارداد اختيار معامله بر اس��اس ضوابط 
اين دستورالعمل است

8: اندازه قرارداد: مقداری از دارايی پايه است که فروشنده در قرارداد اختيار 
معامله، خريد يا فروش آن را تعهد می کند

9: اولي��ن روز معامالت��ی: اولين روزی که امکان معامل��ه قرارداد های اختيار 
معامله يک زيرگروه هم ماه در بازار مشتقه وجود دارد

10: بازار مش��تقه: بازار معامالت قرارداد ه��ای آتی و اختيار معامله در بورس 
کاالی ايران است

11: ب��ازار نقدی: در اين دس��تورالعمل، بازار معام��الت فيزيکی کاال )اعم از 
بورس کاالی ايران و خارج از بورس کاال( است

12: بانک عامل: بانکی که ش��رکت به منظور انجام عمليات بانکی مربوط به 
امور پاياپای، تسويه و اعمال قرارداد های اختيار معامله تعيين می کند

13: بستن موقعيت: سقوط تعهد دارنده موقعيت باز فروش با اتخاذ موقعيت 
خريد در همان نماد معامالتی يا سلب اختيار )حق( دارنده موقعيت باز خريد 

با اتخاذ موقعيت فروش در همان نماد معامالتی است
14: بورس: بورس کاالی ايران )شرکت سهامی عام( است

15: به روز رسانی حساب ها: فرايندي است که پس از پايان معامالت روزانه 
توس��ط اتاق پاياپاي و به ترتيبی که در اين دس��تورالعمل ذکر شده است، با 
هدف تعيين وجه تضمين الزم و حس��ب م��ورد صدوراخطاريه افزايش وجه 

تضمين انجام می شود
16: بيانيه ريس��ک: فرمی اس��ت که پيش از آغاز معامالت در بازار مشتقه به 
امضای مش��تری می رس��د و حاکی از آگاهی کامل مشتری از ريسک معامله 

در آن بازار است
17: تخصيص: فرايندی پس از پايان معامالت روزانه اس��ت که طی آن اتاق 
پاياپ��ای، برخ��ی از دارندگان موقعيت های باز ف��روش را برای انجام تعهدات 
مرب��وط ب��ه قرارداد های اختي��ار معامله اعمال ش��ده بر اس��اس ضوابط اين 

دستورالعمل تعيين می کند
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18: تسويه نقدی: تسويه قرارداد اختيار معامله در حالتی که دارنده موقعيت 
ب��از فروش پ��س از اعمال، تعه��دات موضوع ق��رارداد را ايفا نکن��د، در اين 
حال��ت مابه التفاوت ارزش اعمال قرارداد اختي��ار معامله و ارزش بازار دارايی 
پايه قرارداد اختيار معامله به حس��اب طرفين معامله بر اس��اس ضوابط اين 

دستورالعمل منظور می شود
19: جلس��ه معامالتی: دوره زمانی پيوسته انجام معامالت طی يک روز کاری 
اس��ت که توسط هيات مديره بورس تعيين می شود. بورس می تواند در يک 

روز کاری چند جلسه معامالتی داشته باشد
20: حداقل تغيير قيمت: کسری از قيمت قرارداد اختيار معامله که تغييرات 
قيمت س��فارش بايد مضرب صحيحی از آن باش��د و مق��دار آن حداقل يک 

ريال است
21: حداقل وجه تضمين: نسبتی از وجه تضمين الزم است که اگر موجودی 
حس��اب عملياتی کارگزار کمتر از آن ش��ود، منجر به صدور اخطاريه افزايش 

وجه تضمين می شود
22: حس��اب اعمال کارگزار: حس��اب بانکی کارگزار که بر اساس مشخصات 
اعالمی ش��رکت به منظور تس��ويه وجوه مربوط به اعمال قرارداد های اختيار 

معامله معرفی می شود
23: حس��اب عملياتی کارگزار: حساب بانکی کارگزار که بر اساس مشخصات 
اعالمی ش��رکت به منظور توديع وجوه تضمين و تس��ويه و پاياپای معامالت 

قرارداد اختيار معامله معرفی می شود
24: خس��ارت: مبلغی است که به عنوان وجه التزام بابت عدم ايفای تعهدات 
دارندگان موقعيت باز فروش، متناسب با موقعيت های ايشان بر اساس شرايط 

مندرج در مشخصات قرارداد اخذ می شود
25: مهل��ت تحويل: مهلت تحويل کاالی موض��وع دارايی پايه قرارداد اختيار 

معامله است که در مشخصات قرارداد تعيين می شود
26: دوره معامالت��ی: فاصله زمان��ی اولين روز معامالت��ی لغايت آخرين روز 

معامالتی هر قرارداد اختيار معامله است



مجموعه قوانین و مقررات بورس کاالي ايران 290

27: داراي��ی پايه: کاال يا قرارداد آتی مبتنی بر کاال که قرارداد اختيار معامله 
بر روی آن منعقد می شود

28: رسيد انبار: سندی است که توسط انبار های مورد تاييد بورس صادر شده 
و مالکيت شخص را بر مقدار مشخصی از يک کاال گواهی ميکند 

29: روز کاری: روز ه��ای مجاز معامالتی قرارداد های اختيارمعامله اس��ت که 
توسط هيات مديره بورس تعيين می شود

30: روش تس��هيم به نس��بت: يکی از روش  های تخصيص است که بر اساس 
آن قرارداد های اختيار معامله اعمال ش��ده به نس��بت تعداد موقعيت های باز 

فروش، بين دارندگان آن تسهيم ميگردد
31: روش تصادف��ی: يک��ی از روش  ه��ای تخصيص اس��ت که بر اس��اس آن 
قرارداد های اختيار معامله اعمال شده بصورت تصادفی به دارندگان موقعيت 

باز فروش تخصيص می يابد
32: روش ردگيری موقعيت: يکی از روش  های تخصيص اس��ت که بر اساس 
آن سابقه معامالتی قرارداد اختيار معامله اعمال شده پيمايش شده و قرارداد 

اعمال شده به دارنده موقعيت باز فروش آن قرارداد تخصيص می يابد
33: روش زمان��ی: يک��ی از روش  ه��ای تخصي��ص اس��ت که بر اس��اس آن 
قرارداد های اختيار معامله اعمال ش��ده بر اس��اس اولويت زمانی به دارندگان 

موقعيت باز فروش تخصيص می يابد
34: زمان سررس��يد: تاريخی اس��ت که پ��س از آن قرارداد اختي��ار معامله 

منقضی می شود
35: زيرگ��روه هم ماه: مجموع ه قرارداد های اختي��ار معامله يک گروه اختيار 

معامله که زمان سررسيد آن ها يکسان است
36: س��بک اعم��ال: يکی از روش  های مختلف اعمال اس��ت که تعيين کننده 

مواعد زمانی مجاز اعمال می باشد
37: س��فارش: درخواست مشتری جهت اخذ موقعيت خريد يا فروش قرارداد 

اختيار معامله است
38: س��قف س��فارش: حداکثر تعداد مجاز قرارداد اختيار معامله به ازای هر 
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سفارش است
39: س��قف موقعيت هاي باز: حداکثر تعداد مجاز موقعيت هاي باز مش��تری، 
کارگزار يا بازار در هر زيرگروه هم ماه اس��ت که در مشخصات قرارداد تعيين 

می شود
40: س��قف موقعيت های ه��م جهت: حداکثر تعداد مج��از موقعيت  های هم 
جهت مشتری و کارگزار در هر زيرگروه هم ماه است که در مشخصات قرارداد 

تعيين مي شود
41: شرکت: شرکتی است که وظيفه تسويه و پاياپای معامالت انجام شده در 

بورس کاالی ايران را برعهده دارد
42: صورتحساب مشتری: اطالعات و مستندات مربوط به تراکنش های مالی 

فی مابين مشتری و کارگزار است
43: ضوابط وجه تضمين: ضوابط پيوست اين دستورالعمل است که براساس 

آن وجوه تضمين محاسبه می گردد
44: فاصل��ه قيمت اعمال: فاصله بين قيمت اعم��ال نماد های معامالتی يک 

زيرگروه هم ماه است که در مشخصات قرارداد تعيين می شود
45: قرارداد اختيار معامله: اوراق بهاداری اس��ت که به موجب آن فروش��نده 
اوراق متعهد می شود در صورت درخواست خريدار، تعداد مشخصی از دارايی 
پايه )شامل کاال يا قرارداد آتی مبتنی بر کاال( را به قيمت اعمال معامله کند. 
خري��دار اوراق می تواند در زمان ي��ا زمان های معينی در آينده طبق قرارداد، 
معامله را انجام دهد. فروش��نده اوراق اختيار معامله در قبال اين تعهد، مبلغ 
معينی از خريدار اوراق دريافت می کند. برای جلوگيری از امتناع فروش��نده 
اوراق از انجام قرارداد، فروش��نده ضمن قرارداد متعهد می ش��ود مبلغی را به 
عنوان وجه تضمين نزد کارگزار بورس يا اتاق پاياپای قرار دهد و متناسب با 
تغيي��رات قيم��ت اوراق اختيار معامله، آن را تعديل کند. هر يک از خريدار و 
فروش��نده می توانند در مقابل مبلغی معين، اختيار يا تعهد خود را به شخص 
ثالث��ی واگذار کنند که وی جايگزين آن ها خواهد ب��ود. اوراق اختيار معامله 

می تواند به صورت اختيار فروش يا خريد باشد

دستورالعمل اجرايی معامالت قرارداد اختیار معامله
 در بورس کاالی ايران
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46: قرارداد اختيار معامله بی تفاوت: قرارداد اختيار معامله ای در هر زيرگروه 
هم ماه است که قيمت اعمال آن با قيمت پايانی دارايی پايه برابر است

47: قرارداد اختيار معامله در زيان: در مورد قرارداد اختيار معامله فروش، به 
هر قرارداد اختي��ار معامله يک زيرگروه هم ماه که قيمت اعمال آن از قيمت 
پايان��ی دارايی پايه کمتر اس��ت و در مورد قرارداد اختي��ار معامله خريد، به 
هر قرارداد اختي��ار معامله يک زيرگروه هم ماه که قيمت اعمال آن از قيمت 

پايانی دارايی پايه بيشتر است، گفته مي شود
48: قرارداد اختيار معامله در سود: در مورد قرارداد اختيار معامله فروش، به 
هر قرارداد اختي��ار معامله يک زيرگروه هم ماه که قيمت اعمال آن از قيمت 
پايانی دارايی پايه بيش��تر اس��ت و در مورد قرارداد اختي��ار معامله خريد، به 
هر قرارداد اختي��ار معامله يک زيرگروه هم ماه که قيمت اعمال آن از قيمت 

پايانی دارايی پايه کمتر است، گفته مي شود
49: قرارداد مش��تری / کارگزار: قراردادی که بين مش��تری و کارگزار منعقد 
و حقوق و تعهدات طرفين بر اس��اس آن مشخص می شود. مفاد اين قرارداد 

توسط هيات مديره بورس تعيين می شود
50: قيمت اعمال: قيمت توافقی خريدار و فروشنده در قرارداد اختيار معامله 

برای خريد يا فروش دارايی پايه است
51: قيمت پايانی دارايی پايه: عبارت اس��ت از قيمت تس��ويه روزانه قرارداد 
آتی يا قيمت کاال در بازار نقدی که توسط بورس محاسبه و اعالم می شود؛

52: قيم��ت پايانی قرارداد اختي��ار معامله: قيمت پايانی هرق��رارداد اختيار 
معامله که بورس پس از پايان روز معامالتی محاسبه و اعالم می کند

53: قيمت قرارداد اختي��ار معامله: قيمت قرارداد اختيار معامله به ازای يک 
واحد از دارايی پايه که سفارش خريد يا فروش بر اساس آن اجرا می شود

54: کارم��زد اعمال: کارمزدی که از طرفين قرارداد اختيار معامله در صورت 
اعمال قرارداد اختيار معامله دريافت می شود

55: کارم��زد معامله: کارمزدی که در قبال انجام معامله قرارداد اختيارمعامله 
در بازار مشتقه از مشتری اخذ می شود
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56: کالس اختي��ار معامل��ه: مجموعه قرارداد های اختي��ار معامله يک گروه 
اختيارمعامله است که از يک نوع )اختيار خريد يا اختيار فروش( باشند

57: گ��روه اختيار معامله: هم��ه قرارداد های اختيار معامل��ه خريد و فروش 
مبتنی بر يک دارايی پايه است

58: ماه قرارداد: يکی از ماه های سال هجری شمسی است که زمان سررسيد 
قرارداد اختيار معامله در آن قرار دارد

59: موقعيت باز: خالص موقعيت  های مشتری در هر نماد معامالتی است که 
می تواند خريد يا فروش باش��د. موقعيت باز خريد نش��ان دهنده تداوم امکان 
اس��تفاده از اختيار موضوع قرارداد اختيار معامله و موقعيت باز فروش نش��ان 

دهنده تداوم تعهد موضوع قرارداد اختيار معامله است
60: موقعيت های هم جهت: موقعيت  های باز فروش قرارداد اختيار معامله خريد 
و موقعيت  های باز خريد قرارداد اختيار معامله فروش يا موقعيت  های باز خريد 
ق��رارداد اختيار معامله خريد و موقعيت  های باز ف��روش قرارداد اختيار معامله 

فروش در هر زيرگروه هم ماه قرارداد اختيار معامله است
61: نح��وه درج قرارداد اختيار معامله: تعداد قرارداد های اختيار معامله اولين 
روز معامالت��ی يک زيرگروه هم ماه، نحوه تعيين قيمت های اعمال براس��اس 
فاصله قيمت اعمال و ش��رايط درج قرارداد های اختيار معامله جديد است که 

در مشخصات قرارداد اعالم می شود
62: وجه تضمين: وجهی است که برای جلوگيری از امتناع از انجام تعهدات 
قرارداد، در قالب ش��رط ضمن عق��د، از دارنده موقعيت ب��از فروش دريافت 

می شود
63: وجه تضمين اضافی: ميزان افزايش در وجه تضمين الزم با هدف پوشش 
ريس��ک ناش��ی از تغييرات قيمت است که متناس��ب با موقعيت  های باز و بر 
اساس ضوابط وجه تضمين محاسبه می شود. ميزان اين وجه تضمين توسط 

بورس تعيين می شود
64: وج��ه تضمين اوليه: وجه تضمينی که ب��رای تضمين ايفای تعهدات، در 
زمان اتخاذ موقعيت باز فروش، متناس��ب با موقعيت  های باز )اعم از خريد و 

دستورالعمل اجرايی معامالت قرارداد اختیار معامله
 در بورس کاالی ايران



مجموعه قوانین و مقررات بورس کاالي ايران 294

فروش( و بر اساس ضوابط وجه تضمين، از دارنده موقعيت باز فروش دريافت 
می شود

65: وجه تضمين جبرانی: وجه تضمينی که پس از دريافت اخطاريه افزايش 
وجه تضمين، بايد نزد اتاق پاياپای توديع شود

66: وج��ه تضمي��ن الزم: وجه تضمينی اس��ت که به طور روزانه متناس��ب با 
موقعيت های باز و بر اس��اس ضوابط وجه تضمين تعيين مي ش��ود. اگر وجه 
تضمين پرداخت شده از حداقل وجه تضمين کمتر باشد، بايد تا وجه تضمين 

الزم افزايش يابد
67: هيات پذيرش: هيات پذيرش بورس کاالي ايران است

 فصل دوم: مشخصات قرارداد 

ماده 2: دارايی پايه از بين کاالها يا قرارداد های آتی پذيرفته شده در بورس يا 
کاال های دارای بازار نقدی قوی به تشخيص هيات پذيرش، انتخاب می گردد. 

ماده 3: مشخصات قرارداد يک گروه اختيار معامله شامل موارد زير است:
1: دارايی پايه و مشخصات کامل آن 

2: نماد معامالتی )متش��کل از دارايی پايه، سال و ماه قرارداد، قيمت اعمال، 
نوع قرارداد اختيار معامله( 

3: اندازه قرارداد
4( فاصله قيمت اعمال 

5: وجه تضمين )ش��امل وجه تضمين اوليه، وجه تضمين الزم، حداقل وجه 
تضمين و نحوه تعيين وجه تضمين اضافی(

6: سبک اعمال 
7: روش تخصيص 

8: حداقل تغيير قيمت 
9: ماه های قرارداد 

10: دوره معامالتی 
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11: واحد پولی قيمت 
12: مهلت تحويل و شرايط آن  

13: سقف موقعيت های باز و هم جهت 
14: خسارت ها

15: سقف وثيقه قابل دريافت از مشتری
16: نحوه درج قرارداد اختيار معامله

17: نحوه اعمال
18: ساعات و روز های معامالتی

19: کارمزد های معامالتی
20: نوع تسويه پس از اعمال

21: سقف سفارش
تبص�ره 1: بند ه��ای )1( تا )15( مش��خصات قرارداد به پيش��نهاد بورس به 
تصويب هيات پذيرش ميرس��د و بند های )16( تا )21( بر اساس ضوابط اين 

دستورالعمل تعيين می شود.
تبصره 2: کليه بندها در قالب مشخصات قرارداد به اطالع عموم می رسد. 

م�اده 4: بورس اطالعيه معامالتی قرارداد اختيار معامله را حداقل س��ه روز 
کاری پي��ش از اولي��ن روز معامالتی هر زيرگروه هم م��اه در قالب فرم  های 
مص��وب هيات مديره بورس از طريق س��ايت رس��می خود ب��ه اطالع عموم 

می رساند.
ماده 5: دارنده موقعيت باز خريد می تواند، بر اساس سبک اعمال تعيين شده 
در مشخصات قرارداد، قرارداد اختيار معامله خود را اعمال کند. اعمال می تواند 
بر اساس ضوابط اين دستورالعمل تا آخرين روز معامالتی ، صرفا در آخرين روز 

معامالتی يا در برخی از روز های معامالتی صورت پذيرد.
ماده 6: موقعيت های باز و هم جهت نبايد از سقف های تعيين شده تجاوز کند. 
سقف موقعيت های باز در سطح مشتری، کارگزار و بازار و سقف موقعيت های 
هم جهت در سطح مشتری و کارگزار در مشخصات قرارداد تعيين می شود. 

ماده 7: خس��ارت های مقرر در مش��خصات قرارداد از محل حساب عملياتی 
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کارگ��زار و در صورت ع��دم کفايت، از محل وثايق کارگ��زار نزد اتاق پاياپای 
تأمين و راس��ا برداش��ت می ش��ود و در صورت عدم کفاي��ت وثايق، کارگزار 
مکلف اس��ت حسب دس��تور اتاق پاياپای، خس��ارت های مربوطه را پرداخت 
کند. بديهی اس��ت کارگزار می تواند اين خس��ارات را راس��ا از محل وثايق يا 
تضامين مش��تری برداش��ت کند و در صورت عدم کفايت از مشتری مطالبه 
کند. مستندات اين اقدامات بايد در سوابق کارگزاری ثبت و نگهداری شود.

ماده 8: در اولين روز معامالتی هر زيرگروه هم ماه، حداقل دو قرارداد اختيار 
معامله در س��ود، يک ق��رارداد اختيار معامله بی تف��اوت و دو قرارداد اختيار 
معامل��ه در زيان درج می ش��ود. اين موضوع تحت عن��وان نحوه درج قرارداد 

اختيار معامله در مشخصات قرارداد اعالم می شود.
م�اده 9: درج قرارداد های اختيار معامله بر اس��اس قيمت پايانی دارايی پايه 
حس��ب مورد دربازار نقدی و بازار مش��تقه، در روز معامالتی قبل و با لحاظ 

فاصله قيمت اعمال انجام می شود. 
م�اده 10: بورس بايد از اولين روز معامالتی تا پنج روز کاری پيش از آخرين 
روز معامالت��ی ه��ر زيرگروه هم-م��اه، در صورت وقوع ش��رايط زير، پيش از 
آغ��از معامالت روزانه، حداقل دو قرارداد اختيار معامله جديد در آن زيرگروه 

هم ماه معرفی کند و از طريق سامانه معامالتی اعالم نمايد: 
ال��ف: قيمت پايان��ی دارايی پاي��ه در روز معامالتی قبل، بزرگتر يا مس��اوی 

بيشترين قيمت اعمال قرارداد های اختيار معامله شود
ب: قيم��ت پايان��ی دارايی پاي��ه در روز معامالتی قبل، کوچکتر يا مس��اوی 

کمترين قيمت اعمال قرارداد های اختيار معامله شود. 
تبص�ره: در هر ص��ورت قرارداد های جديد بايد به نحوی معرفی ش��وند که 
همواره امکان معامله حداقل دو قرارداد اختيار معامله در س��ود و دو قرارداد 
اختيار معامله در زيان که قيمت اعمال آن ها به ميزان يک و دو فاصله قيمت 
اعم��ال با قيمت پايانی دارايی پاي��ه در روز معامالتی قبل تفاوت دارد، وجود 

داشته باشد.
م�اده 11: اعمال قرارداد اختيار معامله تنها به درخواس��ت دارنده موقعيت باز 
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خريد و بر اساس ضوابط اين دستورالعمل انجام می شود که تحت عنوان نحوه 
اعمال در مشخصات قرارداد اعالم می شود. 

ماده 12: تخصيص قرارداد های اختيار معامله اعمال شده به موقعيت  های باز 
فروش، براس��اس روش ردگيری موقعيت انجام می شود. در صورتی که بنا به 
تشخيص هيات پذيرش به دليل هزينه  های باال يا اشکاالت فنی اجرای روش 
ردگيری موقعيت امکان پذير نباش��د، استفاده از يکی از روش  های تخصيص 
تس��هيم به نس��بت، زمانی ي��ا تصادفی ني��ز بالمانع اس��ت. روش تخصيص 

قرارداد های اختيار معامله در مشخصات قرارداد ذکر می گردد.
تبصره: در صورت تعيين س��اير روش  های تخصي��ص غير از روش ردگيری 
موقعيت، فروش��ندگان اختيار معامله بايد حين انعقاد قرارداد به اتاق پاياپای 
وکالت و اجازه دهند که اتاق پاياپای مشتری طرف قرارداد آنان يا هر دارنده 

اختيار معامله را برای اعمال اختيار به آنان حواله دهد.
ماده 13: ساعات و روز های انجام معامله در بازار مشتقه، توسط هيات مديره 

بورس تعيين می شود.
تبصره 1: تغييرات ساعات و روز های معامله حداقل 3 روز کاری قبل از اجرا، 

بايد از طريق سايت رسمی بورس به اطالع عموم برسد.
تبصره 2: مديرعامل بورس می تواند س��اعات ش��روع و خاتمه و طول جلسه 
معامالتی را در صورت بروز اش��کاالت فنی در س��امانه معامالتی تغيير دهد. 
اين تغييرات بايد بالفاصله از طريق س��ايت رسمی بورس و سامانه معامالتی 
به اطالع عموم برس��د. بورس بايد مستندات مربوط به اشکاالت فنی سامانه 
معامالتی را در س��وابق خود نگهداری و حس��ب درخواس��ت به سازمان ارايه 

کند.
م�اده 14: کارمزد های بازار قرارداد اختيار معامله ش��امل کارمزد معامالت و 
کارمزد اعمال است. کارمزد اعمال از همه دارندگان موقعيت بازی که قرارداد 
اختيار معامله آن ها تسويه نقدی و يا به تحويل منجر می گردد، اخذ می شود. 
م�اده 15: تحويل قرارداد اختيار معامله به صورت ايجاد موقعيت تعهدی در 
بازار آتی يا تحويل فيزيکی کاال انجام می شود. اگر دارنده موقعيت باز خريد، 
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ق��رارداد اختيار معامل��ه را اعمال کند، دارنده موقعي��ت باز فروش موظف به 
انجام تعهدات واريز وجه تضمين اوليه به منظور اتخاذ موقعيت در بازار آتی يا 
تحويل کاال بر اساس مقررات است. اگر دارنده موقعيت باز فروش به تعهدات 
واري��ز وجه تضمين اوليه به منظور اتخاذ موقعيت در بازار آتی يا تحويل کاال 
عمل نکند، قرارداد اختيار معامله بر اس��اس قيمت پايانی دارايی پايه در روز 

اعمال، تسويه نقدی شده و خسارت های مقرر دريافت می شود.
م�اده 16: بورس ميتواند حداکثر تع��داد مجاز قرارداد اختيار معامله به ازای 
هر س��فارش را تحت عنوان س��قف س��فارش تعيين و در مشخصات قرارداد 

اعالم کند.
 فصل سوم: ثبت سفارش مشتريان

ماده 17: کارگزاران يا کارگزار / معامله گرانی مجاز به انجام معامالت در بازار 
مشتقه هستند که مجوز الزم را از سازمان اخذ کرده، در بورس پذيرفته شده 
باش��ند و به تشخيص س��ازمان نرم افزار های آن کارگزاری امکانات الزم براي 
انج��ام معامالت قراردادهاي اختيار معامله را داش��ته باش��د. فعاليت در بازار 
مش��تقه به منزله پذيرش مفاد اين دستورالعمل توس��ط کارگزار يا کارگزار/ 

معامله گر می باشد.
ماده 18: نمايندگان کارگزاران به منظور دسترس��ی به سامانه معامالت برای 
انجام معامالت در بازار مش��تقه بايد دارای گواهينام��ه حرفه ای معامله گري 

ابزارهاي مشتقه باشند و دوره  های آموزشی مربوطه را گذرانده باشند.
ماده 19: بورس می تواند در مورد تعداد کارگزارانی که يک مشتری می تواند 
از طريق آن ها معامله کند، محدوديت تعيين کند. کارگزار و مش��تری مکلف 

به کنترل و رعايت مفاد اين ماده هستند.
ماده 20: همه مشتريان جهت فعاليت در بازار مشتقه بايد فرم بيانيه ريسک 
و قرارداد مش��تری-کارگزار را نزد کارگ��زار تکميل و امضا نمايند. فرم بيانيه 

ريسک توسط بورس تهيه و ابالغ می شود.
م�اده 21: کارگزار بايد در زمان اخذ س��فارش خريد يا ف��روش، هزينه های 
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معامالت��ی به ع��الوه ارزش معامالتی ق��رارداد اختيارمعامله ي��ا وجه تضمين 
موردنياز را، حس��ب مورد، به حساب مشتری منظور کند. حساب مشتری از 
محل وجوه واريزی وی به حساب عملياتی کارگزار، بستانکاری وی در دفاتر 

کارگزاری و وجوه متعلق به کارگزار قابل تأمين است.
تبص��ره: کارگزار بايد در دفاتر خود برای هر مش��تری، س��رفصل جداگانه ای 
ايجاد کند و در زمان اجرای سفارش  های مشتری از کفايت وجوه در حساب 

وی اطمينان يابد.
م�اده 22: کارگ��زار می تواند در مورد س��فارش  های ف��روش، عالوه بر وجه 
تضمين اوليه، به منظور اطمينان از ايفای تعهدات مشتری، وثايق يا تضامينی 

تا سقف تعيين شده در مشخصات قرارداد از مشتری دريافت کند. 
ماده 23: انواع س��فارش و اعتبار آن در بازار مش��تقه به شرح »دستورالعمل 
معام��الت کاال و اوراق به��ادار مبتنی بر کاال در ب��ورس کاالی ايران مصوب 
1398/07/05 ش��ورای عال��ی ب��ورس و اوراق بهادار« اس��ت که بر اس��اس 

مالحظات فنی، توسط هيات مديره بورس انتخاب می شود.
ماده 24: احراز هويت، دريافت و ثبت س��فارش  های مش��تريان و نگهداری 
س��وابق معامالت مشتريان و تسويه آن ها بر اساس مقررات مصوب سازمان و 

بورس انجام می شود. 

 فصل چهارم: نحوه انجام معامالت

ماده 25: مراحل انجام معامالت در بازار مش��تقه بر اس��اس »دس��تورالعمل 
معام��الت کاال و اوراق به��ادار مبتنی بر کاال در ب��ورس کاالی ايران مصوب 

1389/07/05 شورای عالی بورس و اوراق بهادار« تعيين می شود. 
ماده 26: اجرای سفارش های ثبت شده در سامانه معامالتی بر اساس اولويت 
قيمت و در صورت برابری قيمت ها، بر اس��اس اولويت زمانی ثبت س��فارش 

انجام می شود.
ماده 27: بورس قيمت پايانی قرارداد اختيار معامله را حداکثر يک س��اعت 

دستورالعمل اجرايی معامالت قرارداد اختیار معامله
 در بورس کاالی ايران



مجموعه قوانین و مقررات بورس کاالي ايران 300

پس از پايان معامالت روزانه بر اساس رويه زير محاسبه و اعالم می کند:
1: اگ��ر قرارداد اختيار معامل های در يک روز معامالتی معامله ش��ود، قيمت 
پايان��ی قراداد اختيار معامله، ميانگين وزنی قيمت معامالت انجام ش��ده طی 

آن روز معامالتی است.
2: اگر قرارداد اختيار معامله  ای در يک روز معامالتی، معامله نشود، ميانگين 
قيمت بهترين س��فارش خريد و فروش ثبت ش��ده در س��امانه معامالتی در 
لحظه اتمام آخرين جلسه معامالت آن روز، محاسبه و به عنوان قيمت پايانی 

در نظر گرفته می شود. 
3: در صورت عدم وجود س��فارش خريد و فروش در خصوص قرارداد اختيار 
معامله  در يک روز معامالتی، قيمت پاياني قرارداد اختيارمعامله در روز کاري 

قبل به عنوان قيمت پايانی در نظر گرفته خواهد شد. 
4: در ص��ورت عدم وج��ود قيمت پايانی موضوع بند 3 اي��ن ماده تا حداکثر 
2 روز کاري، قيم��ت پايانی قرارداد اختيارمعامله توس��ط بورس و به صورت 
تئوريک محاسبه می گردد. روش محاسبه تئوريک قيمت پايانی توسط هيات 

مديره بورس تعيين می گردد.
ماده 28: اگر کارگزار به دليل خطای کاربری يا س��امانه معامالتي، نس��بت 
ب��ه معامالت معترض باش��د، بايد مراتب اعتراض خود را ب��ا ذکر دليل برای 
رسيدگی تا پايان معامالت همان روز به بورس اعالم کند. تصميم مدير عامل 

بورس در اين زمينه الزم االجرا است.
م�اده 29: اگ��ر ظن دس��تکاری قيمت در معامالت وجود داش��ته باش��د يا 
تغييرات غيرعادی در قيمت قرارداد اختيارمعامله مش��اهده شود، سازمان يا 
مديرعامل بورس، می تواند دستور توقف نماد معامالتی قرارداد اختيار معامله 
را صادر کند. توقف نماد معامالتی توس��ط مديرعامل بورس حداکثر به مدت 
س��ه جلسه معامالتی امکان پذير اس��ت و توقف نماد برای مدتی بيش از سه 
جلس��ه معامالت صرفا با موافقت س��ازمان امکانپذير است. بازگشايی مجدد 
نماد، حس��ب مورد، بر اساس دستور متوقف کننده نماد معامالتی امکان پذير 
اس��ت. معامالت متاثر از اقدامات فوق به تشخيص مقام دستوردهنده توسط 
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بورس قابل ابطال است.
ماده 30: مش��تری تا پيش از پايان جلس��ه معام��الت آخرين روز معامالتی 

می تواند اقدام به بستن موقعيت باز خود نمايد. 

 فصل پنجم: تسويه و پاياپای 

ماده 31: کارگزار مسئوليت ايفای تعهدات مشتريان را در قبال اتاق پاياپای، 
به شرحی که در اين دستورالعمل ذکر شده است، بر عهده دارد. بديهی است 

مسئوليت کارگزار رافع تعهدات مشتری در مقابل کارگزار نمی باشد.
م�اده 32: کارگزار ب��رای انجام معامالت در بازار ق��رارداد اختيار معامله، بايد 
حساب عملياتی و حساب اعمال را نزد بانک عامل افتتاح کند. کارگزار در زمان 
افتتاح هر حس��اب اجازه برداشت، انسداد و ساير امور الزم برای انجام عمليات 
تعيين وجه تضمين الزم، تسويه و پاياپای معامالت و تسويه قرارداد های اختيار 
معامله اعمال شده را مطابق مقررات اين دستورالعمل به اتاق پاياپای می دهد.

ماده 33: ثبت س��فارش در سامانه معامالتی منوط به وجود وجه تضمين يا 
ارزش معامالتی قرارداد حسب مورد، در حساب عملياتی کارگزار می باشد.

ماده 34: اگر موجودی حساب عملياتی کارگزار از وجه تضمين الزم بيشتر 
باش��د، کارگزار می تواند حداکثر تا پايان معامالت روزانه، درخواست خود را 
ب��رای دريافت مبلغ مازاد به ات��اق پاياپای ارايه نمايد. اتاق پاياپای حداکثر تا 

پايان روز کاری بعد وجه مذکور را به کارگزار پرداخت می نمايد.
ماده 35: کارگزار بايد به منظور پوش��ش تعهدات خود در قبال اتاق پاياپای، 
وثيق های نزد شرکت را توديع کند. هيات مديره شرکت ارزش و انواع وثايق 

مورد قبول و ضوابط تعيين و اخذ آن را تعيين می کند. 
ماده 36: تس��ويه و پاياپای قرارداد های اختيار معامله پس از پايان معامالت 

روزانه به شرح زير انجام می شود:
ال��ف: معامالت کارگزار بر اس��اس ارزش معامالتی قرارداد های اختيار معامله 
و با احتس��اب کارمزد های مربوطه و کس��ورات قانونی تسويه می شود. بر اين 
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اس��اس، خالص بس��تانکاری يا بدهکاری کارگزار محاس��به و به حساب وی 
منظور می شود؛

ب: اتاق پاياپای بر اس��اس ضوابط وجه تضمين، وجه تضمين الزم کارگزار را 
محاسبه ميکند. 

ج: اگر موجودی حساب عملياتی کارگزار از حداقل وجه تضمين کمتر شود، 
ات��اق پاياپای اخطاريه افزاي��ش وجه تضمين را حداکثر ت��ا پايان همان روز 

معامالتی به کارگزار ارسال می کند؛
د: کارگ��زار پس از دريافت اخطاريه افزايش وجه تضمين بايد تا قبل از پايان 
جلس��ه معامالتی روز کاری بع��د، وجه تضمين جبران��ی را پرداخت کند يا 
نس��بت به بستن آن دس��ته از موقعيت  های باز فروش مشتريان که تعهدات 
وجه تضمين آن ايفا نش��ده اس��ت، براساس ضوابط اين دس��تورالعمل اقدام 

نمايد.
تبص�ره: اگر به هر دليلي طی مهلت  های موضوع اين ماده، کارگزار تعهدات 
خ��ود را ايف��ا ننمايد، اتاق پاياپای تعهدات وی را از محل وثايق توديع ش��ده 

کارگزار تامين می نمايد. 
م�اده 37: افزاي��ش موقعيت های باز ف��روش برای کارگ��زاری که اخطاريه 
افزاي��ش وج��ه تضمين دريافت کرده اس��ت، پس از پرداخ��ت وجه تضمين 
جبرانی يا بس��تن آن دسته از موقعيت های باز فروش مشتريانی که تعهدات 
وجه تضمين آن ها ايفا نشده است، متناسب با اخطاريه افزايش وجه تضمين 

امکانپذير است.
ماده 38: اتاق پاياپای پس از اعالم قيمت پايانی هر قرارداد اختيار معامله تا 
پايان همان روز معامالتی، گزارشی را که حداقل مشتمل بر موارد زير است، 

به اطالع کارگزار می رساند:
1: موقعيت های باز کارگزار به تفکيک مشتری و نماد معامالتی

2: معامالت انجام شده توسط کارگزار به تفکيک مشتری و نماد معامالتی
3: موجودی حساب عملياتی کارگزار

4: ميزان وجه تضمين الزم کارگزار و مشتری به تفکيک
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5: بده��کاری يابس��تانکاری کارگزار باب��ت معامالت انجام ش��ده به تفکيک 
مشتری 

6: کارمزد های معامالتی و کسورات قانونی.
ماده 39: وجه تضمين اضافی توس��ط اتاق پاياپای و بر اس��اس ضوابط وجه 
تضمين، محاس��به و در وجه تضمين الزم لحاظ می گردد. پس از اعمال وجه 
تضمين اضافی اگر موجودی حساب عملياتی کارگزار از حداقل وجه تضمين 

کمتر شود، اخطاريه افزايش وجه تضمين برای وی صادر می شود.
م�اده 40( کارگ��زار عمليات تعيين وجه تضمين الزم را در مورد مش��تريان 

دارای موقعيت باز به شرح زير انجام می دهد:
1: پ��س از دريافت گزارش پاياپای موضوع ماده 38 اين دس��تورالعمل، وجه 
تضمين الزم مشتری را بر اساس ضوابط وجه تضمين محاسبه و خالص وجوه 

را پس از کسر کارمزدها و کسورات قانونی به حساب وی منظور ميکند؛
2: اگر پس از انجام عمليات فوق، موجودی وجه تضمين مشتری نزد کارگزار 
از حداقل وجه تضمين مش��تری کمتر ش��ود، کارگزار اين موضوع را به روش 
تعيين ش��ده در قرارداد فی مابين مش��تری و کارگزار تا پيش از آغاز جلسه 

معامالتی روز بعد به اطالع مشتری می رساند
3: اگر مش��تری تا يک ساعت پس از ش��روع معامالت روز بعد، وجه تضمين 
خ��ود را تا وجه تضمين الزم روز معامالتی قب��ل افزايش ندهد، کارگزار بايد 
در همان روز معامالتی، با ثبت س��فارش به قيمت بازار راس��ا اقدام به بستن 
آن دس��ته از موقعيت  های باز مشتری که تعهدات وجه تضمين آن ايفا نشده 

است، کند.

 فصل ششم: اعمال 

ماده 41: اعمال قرارداد اختيارمعامله صرفا در روز های مجاز بر اس��اس سبک 
اعمال امکان پذير است. 

م�اده 42: دارن��ده موقعيت باز خريد در ص��ورت تمايل به اعم��ال قرارداد 
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اختيار معامله، بايد درخواست اعمال خود را به روش تعيين شده در قرارداد 
مشتری-کارگزار، حداکثر تا 5 دقيقه پس از پايان معامالت روزانه به کارگزار 

ارايه کند.
تبصره 1: پذيرش درخواس��ت اعمال قرارداد اختيار معامله مبتنی بر قرارداد 
آتی، مستلزم تامين وجه تضمين اوليه مورد نياز در قرارداد آتی توسط دارنده 

موقعيت باز است.
تبصره 2: پذيرش درخواس��ت اعمال قرارداد اختيار معامله خريد مبتنی بر 
کاال مستلزم تأمين ارزش اعمال توسط دارنده موقعيت باز خريد، و درخواست 
اعمال قرارداد اختيار معامله فروش مبتنی بر کاال مس��تلزم ارايه مس��تندات 

مربوط به احراز دارايی پايه طبق ضوابط اعالمی توسط اتاق پاياپای است.
تبص�ره 3: امکان اعمال ق��رارداد اختيار معامله به ميزان کس��ری از اندازه 

قرارداد وجود ندارد.
تبصره 4: در صورتی که پس از ارايه درخواست اعمال، امکان اعمال تعدادی 
از قرارداد های يک مش��تری وجود داشته باشد، اعمال بر اساس همان تعداد 

قرارداد انجام خواهد شد. 
م�اده 43: کارگزار بايد حداکثر تا 15 دقيق��ه پس از پايان معامالت روزانه، 
درخواس��ت های اعمال موضوع ماده 42 اين دس��تورالعمل را به اتاق پاياپای 
اراي��ه کند. اعالم کارگ��زار مبنای تخصيص وجوه موجود در حس��اب اعمال 

کارگزار به تفکيک مشتری است.
م�اده 44: اتاق پاياپ��ای پس از پاي��ان مهلت ارايه درخواس��ت  های اعمال 
قرارداد های اختيار معامله مبتنی بر قرارداد آتی توس��ط کارگزار مراحل زير 

را انجام می دهد:
1: تطبيق موقعيت  های درخواس��ت شده فرد جهت اعمال با موقعيت  های باز 

مشتری؛
2: بررس��ی واريز وجوه به حس��اب اعمال کارگزار باب��ت قرارداد های اختيار 
معامله اعمال شده جهت کليه قرارداد های اختيارمعامله بر روی قرارداد آتی 
3: تعيين طرف مقابل اعمال کننده قرارداد اختيار معامله با اس��تفاده از يکی 
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از روش  های تخصيص تعيين شده در مشخصات قرارداد
4: مابه التف��اوت قيمت پايانی داراي��ي پايه در روز اعمال و قيمت اعمال بين 
حس��اب عملياتي کارگزار دارنده موقعيت فروش و حس��اب عملياتي کارگزار 
دارنده موقعيت خريد، توسط اتاق پاياپاي به حساب ذی نفع منتقل مي شود.

5: اتاق پاياپای فهرست و ميزان تعهدات آن دسته از موقعيت  های باز فروش 
کارگزاران را به تفکيک مش��تريانی که باي��د به تعهد خود عمل کنند تا يک 

ساعت پس از معامالت روزانه به اطالع کارگزاران می رساند.
6: کارگزاران بايد حداکثر تا يک س��اعت و نيم پس از پايان معامالت روزانه 
تعه��دات مرب��وط به اعمال مش��تريان را ب��ه روش تعيين ش��ده در قرارداد 

مشتری-کارگزار به اطالع آن ها برسانند. 
7: دارن��دگان موقعي��ت باز فروش تخصيص يافته تا 2 س��اعت پ��س از پايان 
معام��الت روزانه فرصت دارن��د وجه تضمين اوليه مورد نياز جهت گش��ايش 

موقعيت تعهدی باز آتی را نزد کارگزار تأمين نمايند.
8: کارگزار دارنده موقعيت باز فروش تخصيص يافته بايد حداکثر تا 2 ساعت و 
نيم پس از پايان معامالت روزانه فهرست مشتريانی که تعهدات خود را در مورد 
اعم��ال ايفا نموده اند را به اتاق پاياپای اراي��ه نمايند و وجوه الزم جهت اعمال 

قرارداد های مذکور را در حساب اعمال خود تأمين نمايند. 
9: بر اساس فهرس��ت ارايه شده توسط کارگزار اتاق پاياپای جهت آن دسته 
از دارندگان موقعيت  های باز فروش که تعهدات خود را ايفا نموده اند، قرارداد 
آتی با نزديکترين سررسيد به سررسيد قرارداد اختيار معامله گشايش می يابد 
و آن دسته از موقعيت  های باز فروش که تعهدات آن ها ايفا نشده است تسويه 

نقدی شده و مشمول خسارات مقرر در مشخصات قرارداد می شود. 
م�اده 45: ات��اق پاياپای پ��س از پايان مهل��ت ارايه درخواس��ت های اعمال 
قرارداد های اختيار معامله روی کاال توسط کارگزار مراحل زير را انجام می دهد:

1: تطبيق تعداد موقعيت های درخواست شده برای اعمال با موقعيت های باز 
خريد مشتری در هر نماد معامالتی

2: بررس��ی کفايت موجودی حس��اب اعمال کارگزار بابت قرارداد های اختيار 
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معامله خريد اعمال شده
3: بررسی مستندات احراز دارايی پايه طبق ضوابط اعالمی اتاق پاياپای برای 

موقعيت باز خريد بابت قرارداد های اختيار معامله فروش اعمال شده
4: پس از انجام بررسی های بند های 1 تا 3، دارندگان موقعيت باز خريدی که 
امکان اجرای درخواس��ت اعمال آن ها وجود دارد، مشخص می شوند و صرفا 
در مورد اين اش��خاص، به روش تخصيص ذکر ش��ده در مشخصات قرارداد، 

دارندگان موقعيت باز فروش مقابل آن ها تعيين می شود
5: اتاق پاياپای فهرست و ميزان تعهدات آن دسته از موقعيت  های باز فروش 
کارگزاران را به تفکيک مشتريانی که بايد به تعهدات خود عمل کنند تا يک 

ساعت پس از پايان معامالت روزانه به اطالع کارگزار می رساند
تبصره: اگر درخواس��ت اعمال ارايه شده توسط کارگزار به دليل عدم وجود 
ش��رايط موضوع بند ه��ای 1 تا 3 اين ماده اجرا نش��ود، علی رغم عدم اجرای 

درخواست اعمال، کارگزار مکلف به پرداخت کارمزد  های اعمال می باشد.
6: کارگ��زار بايد حداکثر تا يک س��اعت و نيم پس از پاي��ان معامالت روزانه 
به روش تعيين شده در قرارداد مش��تری-کارگزار، تعهدات مربوط به اعمال 

دارندگان موقعيت باز فروش تخصيص يافته را به اطالع ايشان برساند.
7: دارندگان موقعيت باز فروش تخصيص يافته در مورد قرارداد اختيار معامله 
فروش، تا 2 س��اعت پس از پايان معامالت روزانه فرصت دارند ارزش اعمال 
قرارداد اختيار معامله را نزد کارگزار تأمين کنند و در خصوص قرارداد اختيار 
معامله خريد مس��تندات احراز داراي��ی پايه طبق ضوابط اعالمی اتاق پاياپای 

را به کارگزار ارايه نمايند. 
8: کارگ��زار باي��د حداکثر تا 2 س��اعت و نيم پس از پاي��ان معامالت روزانه، 
فهرس��ت دارندگان موقعيت باز فروش را که تعهدات خود را ايفا نموده اند به 
اطالع اتاق پاياپای برساند و حسب مورد وجوه الزم جهت اعمال قرارداد های 
اختي��ار معامله را در حس��اب اعمال خود تأمين کرده و يا مس��تندات احراز 

دارايی پايه را به اتاق پاياپای ارايه نمايد.
9: قرارداد های اختيارمعامله تخصيص يافته قابل اعمال شامل موارد زير است:
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الف: موقعيت های باز فروش قرارداد های اختيار معامله فروش که بر اس��اس 
فهرس��ت اعالمی کارگزار به اتاق پاياپای، ارزش اعمال قرارداد اختيار معامله 

را تأمين کرده اند؛
ب: موقعي��ت  های باز ف��روش قرارداد اختيار معامل��ه خريد که طبق ضوابط 

اعالمی اتاق پاياپای مستندات احراز دارايی پايه آن ها ارايه شده است
10: ات��اق پاياپای ت��ا پايان روز اعمال، قرارداد ه��ای اختيار معامله تخصيص 
يافته قابل اعمال را تس��ويه می کند. ش��رکت بر اس��اس ضوابط اتاق پاياپای، 
مالکي��ت دارايی پايه موضوع قرارداد اختيار معامله را بر حس��ب نوع قرارداد 
اختيار معامله )خريد يا فروش( به دارنده موقعيت باز خريد يا فروش منتقل 

و وجه آن را به حساب طرف مقابل منظور می کند. 
11: قرارداد های اختيار معامله تخصيص يافته غير قابل اعمال تس��ويه نقدی 
می ش��ود و کارگزار متناس��ب با موقعيت  های باز فروش مش��تريان خود که 
تس��ويه نقدی شده است، مشمول خس��ارت های مقرر در مشخصات قرارداد 

می شود.
م�اده 46: اعمال ق��رارداد اختيار معامله در زمان توق��ف نماد معامالتی آن 
امکان پذير نيس��ت. صرفا قرارداد اختيار معامله ای که تا پايان دوره معامالتی 
متوقف باشد، در آخرين روز معامالتی می تواند اعمال شود که در اين صورت 
ق��رارداد اختيار معامله بر اس��اس آخرين قيمت پايانی داراي��ی پايه در بازار 

نقدی، تسويه نقدی می شود.

  فصل هفتم: ساير موارد 

ماده 47:  توقف و بازگشايی نماد معامالتی قرارداد های اختيار معامله مبتنی 
ب��ر قرارداد آتی به طور همزمان با توقف و بازگش��ايی نماد معامالتی در بازار 

آتی و به يک روش انجام می شود.
ماده 48: در صورت نقض هر يک از مفاد اين دس��تورالعمل توسط اشخاص 
ذی ربط، بورس نيز بايد بر اساس مقررات مربوطه به تخلفات آن ها رسيدگی 

دستورالعمل اجرايی معامالت قرارداد اختیار معامله
 در بورس کاالی ايران



مجموعه قوانین و مقررات بورس کاالي ايران 308

يا حسب مورد مراتب را به مرجع ذی صالح گزارش کند.
م�اده 49: منظ��ور از روز کاری در اي��ن دس��تورالعمل، روز هايی اس��ت که 
ب��ورس در آن طبق مقررات فعاليت می کند. اگر مواعد تعيين ش��ده در اين 
دستورالعمل با روز تعطيل مصادف باشد، اولين روز کاری بعد از روز تعطيل، 

موعد مقرر محسوب می شود.
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پيوست 1

ضوابط وجه تضمين قرارداد های اختيار معامله در بورس 
کاالی ايران 

1: ات��اق پاياپ��ای، وجوه تضمي��ن قرارداد ه��ای اختيار معامله را بر اس��اس 
راهبرد های معامالتی بند 6 محاسبه می کند.

2: وجه تضمين اوليه دريافتی توس��ط کارگ��زار جهت اتخاذ موقعيت فروش 
جديد بر اساس جدول زير تعيين می شود:

وجه تضمين اوليهعنوان راهبردرديف

1
موقعيت فروش قرارداد 

اختيار معامله فروش

 A به عالوه  اختيار معامله  قرارداد  از فروش  مبلغ حاصل 
اندازه  ضرب در  پايه  دارايی  پايانی  قيمت  آخرين  درصد 

قرارداد منهای مقدار در زيان بودن قرارداد اختيار معامله
	 مبلغ« از  نبايد  اوليه  تضمين  وجه  صورت،  هر  در 

حاصل از فروش قرارداد اختيار معامله به عالوه B درصد 
قيمت اعمال ضرب در اندازه قرارداد« کم تر باشد.

2
موقعيت فروش قرارداد 

اختيار معامله خريد

 A به عالوه  معامله  اختيار  قرارداد  فروش  از  مبلغ حاصل 
اندازه  ضرب در  پايه  دارايی  پايانی  قيمت  آخرين  درصد 

قرارداد منهای مقدار در زيان بودن قرارداد اختيار معامله
	 مبلغ« از  نبايد  اوليه  تضمين  وجه  صورت،  هر  در 

حاصل از فروش قرارداد اختيار معامله به عالوه B درصد 
قيمت اعمال ضرب در اندازه قرارداد« کم تر باشد.

در مواردی که اتخاذ موقعيت فروش منجر به بس��تن يک موقعيت باز خريد 
می شود وجه تضمين اوليه به شرح زير است: 

الف: اگر اتخاذ موقعيت فروش، منجر به بستن موقعيت  های باز خريد مربوط 
ب��ه راهبرد های رديف )1( و )2( بند 6 اين ضوابط ش��ود، وجه تضمين اوليه 

نياز ندارد
ب: اگر اتخاذ موقعيت فروش، منجر به بس��تن موقعيت  های باز خريد مربوط 
به راهبرد های ديگر بند 6 اين ضوابط شود، وجه تضمين اوليه به شرح جدول 

دستورالعمل اجرايی معامالت قرارداد اختیار معامله
 در بورس کاالی ايران
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فوق تعيين می شود.
3: مبنای محاسبه وجه تضمين الزم کارگزار در پايان معامالت روزانه، خالص 

موقعيت  های معامالتی مشتريان وی در هر نماد معامالتی است.
4: راهبرد ه��ای معامالتی در نظر گرفته ش��ده در اي��ن ضوابط، صرفا در يک 

زيرگروه هم ماه شناسايی می شوند.
5: راهبرد های معامالتی بر اساس اولويت  های زير شناسايی می شوند:

اولويت اول: راهبرد شماره 5 و 6 و 7؛
اولويت دوم: راهبرد های شماره 14 و 15؛
اولويت سوم: راهبرد های شماره 16 و 17؛

اولويت چهارم: راهبرد های شماره 11 و 13؛
اولويت پنجم: راهبرد های شماره 10 و 12؛

اولويت ششم: راهبرد شماره 8؛
اولويت هفتم: راهبرد شماره 9؛

اولويت هشتم: راهبرد های شماره 1، 2، 3 و 4.
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1: راهبردهاي معامالتي و نحوه محاسبه وجوه تضمين در هر زيرگروه هم ماه 
به شرح جدول زير است:

ف
وجه تضمين الزمعنوان راهبردردي

موقعيت باز خريد قرارداد اختيار معامله 1
وجه تضمين نياز ندارد.خريد

موقعيت باز خريد قرارداد اختيار معامله 2
وجه تضمين نياز ندارد.فروش

موقعيت باز فروش قرارداد اختيار معامله 3
فروش

اندازه  اختيار معامله ضرب در  قرارداد  پايانی  قيمت 
قرارداد به عالوه A درصد قيمت پايانی دارايی پايه 
اندازه قرارداد منهای مقدار در زيان بودن  ضرب در 

قرارداد اختيار معامله
	 از نبايد  اوليه  تضمين  وجه  صورت،  هر  در 

»قيمت پايانی قرارداد اختيار معامله ضرب در اندازه 
ضرب در  اعمال  قيمت  درصد   B به عالوه  قرارداد 

اندازه قرارداد« کم تر باشد.

موقعيت باز فروش قرارداد اختيار معامله 4
خريد

اندازه  ضرب در  معامله  اختيار  قرارداد  پايانی  قيمت 
قرارداد به عالوه A درصد قيمت پايانی دارايی پايه 
اندازه قرارداد منهای مقدار در زيان بودن  ضرب در 

قرارداد اختيار معامله
	 از نبايد  اوليه  تضمين  وجه  صورت،  هر  در 

»قيمت پايانی قرارداد اختيار معامله ضرب در اندازه 
ضرب در  اعمال  قيمت  درصد   B به عالوه  قرارداد 

اندازه قرارداد« کم تر باشد.

5
موقعيت باز فروش قرارداد اختيار 

معامله خريد )بر روی دارايی پايه کاال( 
پوشش داده  شده با خريد دارايی پايه

وجه تضمين نياز ندارد.

6
موقعيت باز فروش قرارداد اختيار 

معامله فروش )بر روی قرارداد آتی ( 
پوشش داده  شده با فروش قرارداد آتی پايه

20 درصد وجه تضمين اوليه راهبرد فروش قرارداد 
اختيار معامله فروش 

7
موقعيت باز فروش قرارداد اختيار 

معامله خريد )بر روی قرارداد آتی( 
پوشش داده  شده با خريد قرارداد آتی پايه

20 درصد وجه تضمين اوليه راهبرد فروش قرارداد 
اختيار معامله خريد

8

موقعيت باز فروش دوپای های متقارن
الف( موقعيت باز فروش در يک قرارداد اختيار 

معامله خريد؛ و
ب( موقعيت باز فروش در يک قرارداد اختيار 
معامله فروش با قيمت اعمال يکسان با بند الف.

1( وجه تضمين الزم موقعيت باز فروش قرارداد اختيار 
معامله خريد؛ يا

اختيار  قرارداد  باز  موقعيت  الزم  تضمين  وجه   )2
معامله فروش

هر کدام که بيشتر است به عالوه قيمت پايانی قرارداد 
اختيار معامله ضرب در اندازه قرارداد اختيار معامله با 

وجه تضمين اوليه کمتر

دستورالعمل اجرايی معامالت قرارداد اختیار معامله
 در بورس کاالی ايران
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ف
وجه تضمين الزمعنوان راهبردردي

9

موقعيت باز فروش دوپای های نامتقارن
الف( موقعيت باز فروش در يک قرارداد اختيار 

معامله فروش؛ و
ب( موقعيت باز فروش در يک قرارداد اختيار 
با قيمت اعمال بيشتر نسبت به  معامله خريد 

بند الف.

قرارداد  فروش  باز  موقعيت  الزم  تضمين  وجه   )1
اختيار معامله خريد؛ يا

قرارداد  فروش  باز  موقعيت  الزم  تضمين  وجه   )2
اختيار معامله فروش

پايانی  قيمت  به عالوه  است  بيش تر  که  کدام  هر 
اندازه قرارداد اختيار  قرارداد اختيار معامله ضرب در 

معامله با وجه تضمين اوليه کم تر

10

نامتقارن خوش بينانه قرارداد اختيار 
معامله فروش

الف( موقعيت باز خريد در يک قرارداد اختيار 
معامله فروش؛ و

ب( موقعيت باز فروش در يک قرارداد اختيار 
معامله فروش با قيمت اعمال بيشتر نسبت به 

بند الف.

قيمت اعمال بند ب ضرب در اندازه قرارداد منهای 
قيمت اعمال بند الف ضرب در اندازه قرارداد

11

نامتقارن خوش بينانه قرارداد اختيار 
معامله خريد

الف( موقعيت باز خريد در يک قرارداد اختيار 
معامله خريد؛ و

ب( موقعيت باز فروش در يک قرارداد اختيار 
با قيمت اعمال بيشتر نسبت به  معامله خريد 

بند الف.

وجه تضمين نياز ندارد.

12

نامتقارن بدبينانه قرارداد اختيار معامله 
خريد

الف( موقعيت باز فروش در يک قرارداد اختيار 
معامله خريد؛ و

اختيار  قرارداد  يک  در  خريد  باز  موقعيت  ب( 
با قيمت اعمال بيشتر نسبت به  معامله خريد 

بند الف.

قيمت اعمال بند ب ضرب در اندازه قرارداد منهای 
قيمت اعمال بند الف ضرب در اندازه قرارداد

13

نامتقارن بدبينانه قرارداد اختيار معامله 
فروش

الف( موقعيت باز فروش در يک قرارداد اختيار 
معامله فروش؛ و

اختيار  قرارداد  يک  در  خريد  باز  موقعيت  ب( 
نسبت  بيش تر  اعمال  قيمت  با  فروش  معامله 

به بند الف.

وجه تضمين نياز ندارد.
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ف
وجه تضمين الزمعنوان راهبردردي

14

موقعيت باز خريد نامتقارن پروانه ای 
خريد

باز فروش در دو قرارداد اختيار  الف( موقعيت 
معامله خريد با قيمت اعمال يکسان؛

اختيار  قرارداد  يک  در  خريد  باز  موقعيت  ب( 
معامله خريد با قيمت اعمال بيش تر نسبت به 

بند الف؛ و
اختيار  قرارداد  يک  در  خريد  باز  موقعيت  ج( 
به  نسبت  کم تر  اعمال  قيمت  با  خريد  معامله 

بند الف.
تفاوت قيمت  های اعمال يکسان است.

وجه تضمين نياز ندارد.

15

موقعيت باز خريد نامتقارن پروانه ای 
فروش

باز فروش در دو قرارداد اختيار  الف( موقعيت 
معامله فروش با قيمت اعمال يکسان؛

اختيار  قرارداد  يک  در  خريد  باز  موقعيت  ب( 
نسبت  بيش تر  اعمال  قيمت  با  فروش  معامله 

به بند الف؛ و
اختيار  قرارداد  يک  در  خريد  باز  موقعيت  ج( 
با قيمت اعمال کم تر نسبت به  معامله فروش 

بند الف.
تفاوت قيمت  های اعمال يکسان است.

وجه تضمين نياز ندارد.

16

موقعيت باز فروش نامتقارن پروانه ای 
خريد

اختيار  قرارداد  دو  در  خريد  باز  موقعيت  الف( 
معامله خريد با قيمت اعمال يکسان؛

ب( موقعيت باز فروش در يک قرارداد اختيار 
به  با قيمت اعمال بيش تر نسبت  معامله خريد 

بند الف؛ و
اختيار  قرارداد  در يک  فروش  باز  موقعيت  ج( 
به  نسبت  کم تر  قيمت اعمال  با  خريد  معامله 

بند الف.
تفاوت قيمت  های اعمال يکسان است.

قيمت اعمال بند ب ضرب در اندازه قرارداد منهای 
قيمت اعمال بند الف ضرب در اندازه قرارداد

دستورالعمل اجرايی معامالت قرارداد اختیار معامله
 در بورس کاالی ايران
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ف
وجه تضمين الزمعنوان راهبردردي

17

موقعيت باز فروش نامتقارن پروانه ای 
فروش

اختيار  قرارداد  دو  در  خريد  باز  موقعيت  الف( 
معامله فروش با قيمت اعمال يکسان؛

ب( موقعيت باز فروش در يک قرارداد اختيار 
معامله فروش با قيمت اعمال بيش تر نسبت به 

بند الف؛ و
اختيار  قرارداد  در يک  فروش  باز  موقعيت  ج( 
به  نسبت  کم تر  قيمت اعمال  با  فروش  معامله 

بند الف.
تفاوت قيمت  های اعمال يکسان است.

قيمت اعمال بند الف ضرب در اندازه قرارداد 
منهای قيمت اعمال بند ج ضرب در اندازه قرارداد

6-1: هي��ات  پذيرش درصد های مربوط ب��ه راهبرد های رديف 1 و2 بند 2 و 
رديف 3 و 4 بند A( 6 و B( را در قالب مشخصات قرارداد تعيين می کند. 

6-2: در راهبرد ه��ای معامالت��ی که مبلغ حاصل از فروش، بخش��ی از وجه 
تضمي��ن اوليه را تش��کيل می دهد، اي��ن مبلغ پس از تس��ويه معامله تأمين 

می شود.
6-3: در م��ورد قرارداد ه��ای اختيار معامله پوشش داده ش��ده، موارد زير بايد 

لحاظ شود:
الف: استفاده از راهبرد های پوششی با اعالم مشتری انجام می شود؛

ب: هم زمان با اتخاذ موقعيت پوشش��ی دارايی پايه مربوطه مسدود می گردد 
و درصورتی که دارايی پايه قرارداد آتی باش��د سود متعلق به آن قرارداد هم 

مسدود خواهد شد.
ج: رفع مس��دودی دارايی پايه منوط به اعالم مش��تری و تامين وجه تضمين 

اوليه است.
6-4: وج��ه تضمين اضافی توس��ط بورس به صورت درص��دی که به مقادير 
درصدی AوB اضافه خواهد ش��د، تعيين شده و در محاسبات وجه تضمين 

راهبرد های رديف 1 و 2 بند 2 و رديف 3 و 4 بند 6 لحاظ می گردد.
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ضوابط معامالت، تسويه و پاياپای واحد های سرمايه گذاری 
صندوق سرمايه گذاری قابل معامله در شرکت بورس کاالی ايران

)مصوب 1396/03/10 مصوب هيات مديره
سازمان بورس و اوراق بهادار(

ماده 1: کليه  اصطالحات تعريف ش��ده در ماده 1 دستورالعمل معامالت کاال 
و اوراق به��ادار مبتنی بر کاال در ب��ورس کاالی ايران )مصوب 1389/07/05 
ش��ورای عاملی بورس( و اساس��نامه نمونه صندوق  های س��رمايه گذاری قابل 
معامل��ه در ب��ورس کاال که از اين پس »صندوق« ناميده می ش��ود، به همان 

مفاهيم در اين دستورالعمل به کار رفته اند. 
ماده 2: پذيره نويسی واحد های س��رمايه ذگاری صندوق سرمايه گذاری قابل 
معامل��ه )ETF( در ب��ورس کاالی ايران مطابق اساس��نامه صن��دوق، رويه  
پذيره نويس��ی صدور، ابطال و معام��الت واحد های س��رمايه گذاری صندوق 
سرمايه گذاری قابل معامله )ابالغی سازمان( و حسب مورد مفاد دستورالعمل 
عرض��ه اوليه و پذيره نويس��ی در بورس اوراق بهادار ته��ران و فرابورس ايران 
در بازار صندوق  های س��رمايه گذاری )قابل معامله( بورس کاالی ايران انجام 

خواهد شد.
م�اده 3: معام��الت واحد ه��ای س��رمايه گذاری ع��ادی صن��دوق، در بازار 
صندوق  های س��رمايه گذاری )قابل معامله(، بر اس��اس روش حراج پيوس��ته 
مطاب��ق دس��تورالعمل معامالت کاال و اوراق بهادار مبتن��ی بر کاال در بورس 

کاالی ايران )مصوب 1389/07/05 شورای عالی بورس(، انجام می شود.
تبصره: محدوديت دامنه  نوسان روزانه قيمت در صورت لزوم توسط هيات مديره 

ضوابط معامالت، تسويه و پاياپای واحد های سرمايه گذاری صندوق 
سرمايه گذاری قابل معامله در شرکت بورس کاالی ايران
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بورس تعيين خواهد شد و هرگونه تغيير در مفاد اين ماده، بايد دو روز کاری قبل 
از اعمال تغييرات، از طريق سايت رسمی بورس کاال اطالع رسانی شود.

ماده 4: توقف نماد معامالتی واحد های سرمايه گذاری صندوق صرفا با اعالم 
س��ازمان يا جهت گيری مجمع صندوق قابل انجام است. در صورت برگزاری 
مجم��ع، مدير صندوق بايد ي��ک روز کاری قبل از برگزاری مجمع به صورت 
مکتوب به بورس اطالع دهد و از طريق س��امانه اطالع رسانی ناشران )کدال( 

توسط بورس منتشر نمايد.
ماده 5: انتقال واحد های س��رمايه گذاری ممتاز صندوق در نمادی مجزا و به 

شرح ذيل انجام می شود:
کارگزار فروشنده بايد درخواست کتبی خود مبنی بر فروش واحد های ممتاز 
را به همراه اطالعات و مس��تندات زير تا 3 روز کاری پيش از تاريخ عرضه به 

بورس ارايه نمايد؛
1: تعداد واحد های سرمايه گذاری ممتاز جهت انتقال

2: قيمت پايه عرضه
3: تاريخ عرضه 4. نام عرضه کننده به همراه تصوير سفارش فروش

5: ش��رايط فروش از جمله نقدی يا اقس��اطی بودن ثمن معامله و در صورت 
اقساطی بودن نحوه تقسط وثايق مورد نياز

6: حداکثر مهلت تسويه ی حصه ی نقدی و ارايه  سند تسويه خارج از پاياپای
7: اراي��ه موافقت کتبی فی مابين انتقال دهن��ده و انتقال گيرنده که به تائيد 

سازمان رسيده است.
8: ساير اطالعات به درخواست بورس

ماده 7: ثبت، صدور و ابطال واحد های س��رمايه گذاری صندوق، در س��امانه 
معامالتی در نمادی مجزا از معامالت بازار صندوق  های س��رمايه گذاری )قابل 

معامله( بورس کاالی ايران توسط کارگزار صندوق انجام می شود.
م�اده 8: معامالت در زم��ان تصفيه صندوق، در نمادی غير از نماد معامالت 
ب��ازار صندوق  های س��رمايه گذاری )قابل معامله( ب��ورس کاالی ايران انجام 

می گيرد.
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ماده 9: واحد های س��رمايه گذاری صندوق نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی 
اوراق بهادار و تسويه وجوه سپرده گرديده و مشخصات سرمايه گذاران، تعداد 
و نوع واحد های سرمايه گذاری در مالکيت ايشان و همچنين معامله و تمامی 
نقل و انتقاالت واحد های س��رمايه گذاری ممتاز و عادی نزد اين ش��رکت به 
ثبت می رس��د. ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی، عمليات پاياپ��ای واحد های 
س��رمايه گذاری صندوق و تس��ويه وجوه ناش��ی از معامالت و انتقال مالکيت 

آن را برعهده دارد.
م�اده 10: روزی تس��ويه برای معام��الت واحد های س��رمايه گذاری يک روز 
کاری پس از انجام معامله )T+1( خواهد بود. مهلت زمانی تس��ويه بر اساس 

مصوبه ی هيات مديره ی شرکت سپرده گذاری مرکزی قابل تغيير می باشد.
ماده 11: ساير شرايط حاکم بر ثبت، سپرده گذاری، تسويه و پاياپای معامالت 
صندوق مطابق دس��تورالعمل ثبت، سپرده گذاری، تس��ويه و پاياپای مصوب 

1388/5/13 هيات مديره سازمان می باشد.
ماده 12: بورس موظف است موارد عدم رعايت مفاد اين دستورالعمل توسط 

صندوق را به سازمان اعالم نمايد.

ضوابط معامالت، تسويه و پاياپای واحد های سرمايه گذاری صندوق 
سرمايه گذاری قابل معامله در شرکت بورس کاالی ايران
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دستورالعمل نحوه تعيين قيمت خريد و فروش اوراق 
بهادار مبتنی بر کاال در صندوق  های سرمايه گذاری

قيم��ت خريد و ف��روش اوراق بهادار مبتنی بر کاال )گواهی س��پرده کااليی، 
قرارداد اختيار معامله و قرارداد آتی( در صندوق  های سرمايه گذاری، بر اساس 
اين دستورالعمل که در تاريخ 1396/04/04 به تصويب هيات مديره سازمان 

بورس و اوراق بهادار رسيده است، به شرح زير تعيين می شود:
1: گواهی سپرده کااليی

1-1: فرمول  های محاس��به قيمت خريد و فروش گواهی س��پرده کااليی در 
بورس مربوطه به شرح زير است:

کارم��زد خريد گواهی س��پرده + ارزش گواهی س��پرده در زمان مورد نظر = 
قيمت خريد گواهی سپرده در هر زمان

)هزينه  های انبارداری + کارمزد فروش گواهی سپرده( – ارزش گواهی سپرده 
در زمان مورد نظر = قيمت فروش گواهی سپرده در هر زمان

 NAV 2-1: قيمت فروش گواهی سپرده مربوطه در هر زمان در محاسبات
لحاظ می شود.

3-1: در محاس��به  قيمت خريد و فروش گواهی سپرده، ارزش گواهی سپرده 
در ه��ر زمان معادل آخرين قيم��ت معامالتی نماد مربوط��ه ضرب در مقدار 

دارايی پايه گواهی سپرده در همان بورس است.
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2: قرارداد اختيار معامله
1-2: فرمول  های محاس��به ی قيمت خري��د و فروش اختيار معامله در بورس 

مربوطه به شرح زير است:
کارم��زد خريد اختيار معامل��ه + ارزش اختيار معامل��ه در زمان مورد نظر = 

قيمت خريد اختيار معامله در هر زمان

کارم��زد ف��روش اختيار معامله – ارزش اختيار معامل��ه در زمان مورد نظر = 
قيمت فروش اختيار معامله در هر زمان

2-2: در محاس��به  قيمت خريد و فروش اختيار معامله، ارزش اختيار معامله 
در هر زم��ان معادل آخرين قيم��ت معامالتی نماد مربوط��ه ضرب در اندازه 

قرارداد اختيار معامله است.
3-2: در ص��ورت اخذ موقعيت خري��د معامله قيمت ف��روش اختيار معامله 

مربوطه در هر زمان در محاسبات NAV لحاظ می شود.
4-2: در ص��ورت اخذ موقعيت فروش در اختي��ار معامله از فروش زير جهت 

تعيين سود يا زيان و محاسبات NAV استفاده می شود:
قيمت خريد اختيار معامله در زمان مورد نظر – قيمت پايانی اختيار معامله 
در روز کاری قبل = سود يا زيان موقعيت فروش اختيار معامله در هر زمان

تبصره 1: در صورتی که موقعيت فروش اختيار در همان روز کاری اخذ شده 
باش��د در فرمول بجای قيمت پايانی اختيار معامله در روز کاری قبل قيمتی 

که اختيار با آن خريداری شده است لحاظ می گردد.
تبص�ره 2: مبلغ دريافتی باب��ت فروش معامله در محاس��بات NAV لحاظ 
نمی ش��ود. مبلغ مذکور تحت عنوان تعهدات ف��روش اختيار معامله در دفاتر 

صندوق بستانکار می شود و طبق رويه  های حسابداری تعديل می شود.
3- قراداد آتی

1-3- فرمول  های محاس��به ی قيمت خريد و فروش ق��رارداد آتی در بورس 
مربوطه به شرح زير است:

کارم��زد خريد قرارداد آتی + ارزش ق��رارداد آتی در زمان مورد نظر = قيمت 

دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خريد و فروش اوراق بهادار 
مبتنی بر کاال در صندوق  های سرمايه گذاری
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خريد قرارداد آتی در هر زمان

کارم��زد فروش قرارداد آتی - ارزش قرارداد آتی در زمان مورد نظر = قيمت 
فروش قرارداد آتی در هر زمان

2-3: در محاسبه ی قيمت خريد و فروش قرارداد آتی، ارزش قرارداد آتی در 
ه��ر زمان معادل آخرين قيمت معامالتی نماد قرارداد مربوطه ضرب در اندازه 
قرارداد آتی در بورس اس��ت. برای محاسبه  ارزش قرارداد آتی، آخرين قيمت 
معامالت��ی قرارداد آتی، می تواند در جهت افزايش يا کاهش بنا به داليل زير 
تعديل ش��ود و قيمت تعديل ش��ده در محاس��بات خالص ارزش دارايی  های 

صندوق لحاظ گردد:
ال��ف: ميزان تقاضای خريد ق��رارداد آتی در بورس در باالترين قيمت مجاز يا 
ميزان تقاضای فروش آن در پايين ترين قيمت مجاز به تشخيص مدير حجم 
قابل مالحظه ای داش��ته و معامالت قرارداد آتی در آن روز به نس��بت حجم 
کمی داشته و اين پديده به دليل محدوديت در تغيير قيمت روزانه به وجود 

آمده باشد.
ب: قيم��ت دارايی پايه ق��رارداد آتی در بازار نقدی بورس يا س��اير بازار های 
نق��دی خارج از بورس ک��ه مورد تاييد بورس مربوطه باش��ند، تغييرات قابل 
توجهی داش��ته ولی معام��الت قرارداد آتی مذکور در ب��ورس مربوطه به هر 

دليلی امکان پذير نباشد.
تبصره: حداکثر تعديل مجاز قيمت قرارداد آتی بر اساس اين بند، 5 در صد 

نسبت به آخرين قيمت معامالتی است.
3-3- برای محاس��به ارزش خالص دارايی  های صندوق در مورد قرارداد های 
 آتی معادل موجودی حس��اب عملياتی صندوق درهر زمان مبنای محاسبات 
خواهد بود. رويه محاسبه ميزان معادل موجودی حساب عملياتی صندوق در 

هر لحظه از جلسه معامالتی به صورت زير است.
1-3-3: معادل موجودی حس��اب عملياتی صندوق در هر زمان طبق فرمول 
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زير محاسبه می شود:
سود يا زيان موقعيت باز خريد قرارداد آتی ± سود يا زيان موقعيت باز فروش 
قرارداد آتی ± آخرين موجودی حس��اب عملياتی صندوق = معادل موجودی 

حساب عملياتی صندوق در هر زمان
2-3-3: سود يا زيان موقعيت باز خريد قرارداد آتی

قيمت تسويه روز قبل ضرب در اندازه قرارداد آتی – قيمت فروش قرارداد آتی 
در هر زمان = سود يا زيان موقعيت باز خريد قرارداد آتی

3-3-3: سود يا زيان موقعيت باز فروش قرارداد آتی
قيمت خريد قرارداد آتی در هر زمان

قيمت تسويه روز قبل ضرب در اندازه قرارداد آتی = سود يا زيان موقعيت باز 
فروش قرارداد آتی

تبصره: در صورتی که موقعيت خريد يا فروش در جلسه معامالتی همان روز 
اخذ شده باشد، در فرمول  های فوق به جای قيمت تسويه روز قبل از قيمتی 

که موقعيت خريد يا فرشو با آن اخذ شده است استفاده می شود.
کارمزد ه��ای خريد و فروش و س��اير هزينه ها در تمام��ی موارد فوق )گواهی 
س��پرده کااليی، ق��رارداد اختيار معامل��ه و قرارداد آتی( بر اس��اس مقررات 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار و بورس مربوطه و همچنين ماليات بر اس��اس 

قوانين مالياتی تعيين می شوند.

دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خريد و فروش اوراق بهادار 
مبتنی بر کاال در صندوق  های سرمايه گذاری
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دستورالعمل اجرايی معامالت سلف استاندارد
در بورس کاالی ايران

 )مصوب مورخ 1392/01/24 هيات مديره سازمان بورس و اوراق 

بهادار و اصالحيه 1393/4/14 و 1394/9/10 و 1394/12/25 (

 فصل اول: تعاريف و کليات

ماده 1: تعاريف
اصطالحات و واژه  هايی که در اين دس��تورالعمل به کار رفته اند دارای معانی 
زي��ر می باش��ند. معانی س��اير اصطالح��ات و واژه  های تعريف نش��ده در اين 
دستورالعمل حسب مورد مطابق تعاريف موجود در ماده يک قانون بازار اوراق 
بهادار جمهوری اسالمی ايران مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسالمی، 
دس��تورالعمل معامالت کاال و اوراق بهادار مبتنی بر کاال مصوب 1389/7/5 
شورای عالی بورس و اوراق بهادار، دستورالعمل تسويه و پاياپای بورس کاالی 
اي��ران مصوب 1389/08/22 هيات مديره س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار و 
دستورالعمل پذيرش کاال و اوراق بهادار مبتنی بر کاال در بورس کاالی ايران 

مصوب 1387/2/2 هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار می باشند.
1- اختي�ار خريد تبعی: اختيار معامله اي اس��ت که حس��ب مورد همراه با 
معامله س��لف اس��تاندارد، از س��وي خريدار به عرضه کننده داده مي شود که 
براس��اس آن عرضه کننده،  اختي��ار خريد مقدار مش��خصی از دارايي پايه به 
»قيمت اعمال« را در تاريخ سررس��يد خواهد داش��ت. تعهد موضوع قرارداد 
اختيار خريد تبعی به موجب قرارداد س��لف استاندارد، منحصرا به خريدار آن 

انتقال می يابد.
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2- اختيار فروش تبعی: اختيار معامله اي اس��ت که حس��ب مورد همراه با 
معامله س��لف اس��تاندارد، از س��وي عرضه کننده به خريدار داده مي شود که 
براس��اس آن خريدار اختيار فروش مقدار مشخصی از دارايي پايه به »قيمت 
اعمال« را در تاريخ سررس��يد خواهد داش��ت. اين اختي��ار به موجب قرارداد 

سلف استاندارد منحصرا به خريدار آن انتقال می يابد.
3- اطالعي�ه عرضه اوليه: گزارش��ی اس��ت از مش��خصات قرارداد س��لف 
اس��تاندارد و ش��رايط عرضه در قال��ب فرم  هايی که به تصوي��ب هيات مديره 

بورس رسيده و برای عموم منتشر می شود.
4- آخري�ن روز معامالت�ی: آخرين روزی اس��ت که ام��کان معامله نماد 

معامالتی مربوط به قرارداد سلف استاندارد در بورس وجود دارد.
5- تس�ويه نقدی: تس��ويه نهايی قرارداد س��لف اس��تاندارد به طور نقدی 
براس��اس قيمت پايانی آخري��ن روز معامالتی که منجر به س��قوط تعهدات 

طرفين می شود.
6- تس�ويه نهايی: تس��ويه نقدی يا تحويل فيزيکی ک��ه طبق ضوابط اين 

دستورالعمل انجام می شود.
7- تحويل فيزيکی: تسليم دارايی پايه در دوره تحويل توسط عرضه کننده 

به دارنده گواهی سلف استاندارد است.
8- حداقل س�فارش انباشته: حداقل مقدار سفارش خريد و فروشی است 
که بازارگردان موظف اس��ت طبق ق��رارداد بازارگردانی جهت نماد معامالتی 

مورد بازارگردانی در سامانه معامالتی بورس به صورت فعال نگه دارد.
9- حداق�ل قيمت خري�د روزانه: حداقل قيمتي اس��ت ک��ه بازارگردان 

به صورت روزانه متعهد به خريد سلف استاندارد است.
10- حداق�ل معامالت روزان�ه: حداقل ميزان معامالت در هر نماد اس��ت 
ک��ه بازارگردان موظف به انجام آن در ي��ک روز معامالتي مطابق با مفاد اين 

دستورالعمل می باشد.
11- دارايی پايه: دارايی موضوع قرارداد سلف استاندارد پذيرش شده است.

12- دامن�ه مظنه: حداکثر اختالف بين قيمت س��فارش خريد و س��فارش 

دستورالعمل اجرايی معامالت سلف استاندارد
در بورس کاالی ايران
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فروش در هر نماد معامالتی به درصد است که بازارگردان آن نماد، در سامانه 
معامالتی بورس وارد مي نمايد. اين درصد نس��بت به قيمت س��فارش خريد 

محاسبه مي شود.
13- دامنه نوس�ان قيمت روزانه: دامنه قيمت مجاز ورود سفارش  در هر 
جلسه معامالت می باشد که نسبت به قيمت پايانی آخرين روز معامالتی قبل 

تعيين می شود.
14- دوره تحويل: دور ه ای اس��ت که طی آن تحوي��ل فيزيکی دارايی پايه 

توسط عرضه کننده انجام می شود.
15- دوره عرضه اوليه: مدت زمانی اس��ت که طی آن دارايی پايه توس��ط 

عرضه کننده طبق ضوابط اين دستورالعمل عرضه خواهد شد.
16- دوره معامالت�ی: فاصله زمانی اولين ت��ا آخرين روز معامالت هر نماد 
معامالتی مربوط به قرارداد سلف استاندارد است که جزئيات آن در مشخصات 

قرارداد تعيين می شود.
17- روز کاری: روز های مجاز معامالتی است که توسط هيات مديره بورس 

جهت انجام معامالت سلف استاندارد تعيين می شود.
18- عرضه کننده : ش��خصی که براس��اس قوانين و مقررات اقدام به عرضه 
کاال در ب��ورس نم��وده و متعهد به تحويل کاال طبق مفاد اين دس��تورالعمل 

می باشد.
19- قرارداد سلف استاندارد: قراردادی است که براساس آن عرضه کننده 
مقدار معينی از دارايی پايه را مطابق مش��خصات قرارداد س��لف اس��تاندارد 
در ازای بهای نقد به فروش می رس��اند تا در دوره تحويل به خريدار تس��ليم 
نمايد. خريدار می تواند معادل دارايی پايه خريداری شده را طی قرارداد سلف 
موازی اس��تاندارد موضوع مواد 2 و 3 اين دس��تورالعمل، به فروش رس��اند. 
قرارداد مذکور نيز در اين دس��تورالعمل به اختصار قرارداد س��لف استاندارد 

ناميده می شود.
20- قيم�ت اعمال: قيمتی است که براساس قرارداد اختيار معامله می توان 

حسب مورد اقدام به خريد يا فروش دارايی پايه با آن قيمت نمود.
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21- قيمت پايانی: قيمتی اس��ت که براس��اس روش تعيين ش��ده در اين 
دس��تورالعمل برای هر نماد معامالتی در پايان هر جلس��ه رسمی معامالتی 

توسط بورس محاسبه و اعالم می شود.
22- گواهي س�لف استاندارد: س��ندی اس��ت کاغذی يا الکترونيکی که 
مشتمل بر مجموع دارايی خريدار از يک نماد معامالتی در قرارداد های سلف 
اس��تاندارد می باشد که توس��ط اتاق پاياپای صادر می شود. فرم گواهی سلف 

استاندارد توسط هيات مديره شرکت تصويب می شود.
ماده 2: قرارداد سلف موازی استاندارد دارای شرايط زير می باشد:

1: هر قرارداد س��لف موازی استاندارد مستقل از قرارداد های سلف استاندارد 
ديگر است.

2: طی آن معادل دارايی پايه خريداری شده، به فروش می رسد.
3: مطابق مشخصات قرارداد در عرضه اوليه، منعقد می گردد.

ماده 3: هم زمان با عقد قرارداد س��لف موازی اس��تاندارد، عقد حواله ای به 
شرح زير منعقد می گردد:

1: فروشنده تحويل دارايی پايه را به عرضه کننده حواله می کند.
2: عرضه کنن��ده متعهد به تحويل دارايی پايه براس��اس حواله مذکور خواهد 

بود.

 فصل دوم: اقدامات پيش از عرضه و عرضه اوليه

ماده 4: مش��خصات قرارداد س��لف استاندارد به پيش��نهاد بورس به تصويب 
هيات پذيرش می رسد و حداقل شامل موارد زير است:

1: دارايی پايه
2: مشخصات دارايی پايه و حسب مورد استاندارد دارايی پايه

3: نام و مشخصات توليدکنندگان و عرضه کنندگان
4: اندازه قرارداد

5: دوره عرضه اوليه قرارداد

دستورالعمل اجرايی معامالت سلف استاندارد
در بورس کاالی ايران
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6: دوره معامالتی قرارداد
7: دوره تحويل

8: سررسيد قرارداد
9: حجم عرضه در عرضه اوليه
10: حداکثر حجم قابل عرضه

11: واحد/ واحد های پولی قيمت
12: مکان  های تحويل

13: خسارت ها
14: حداقل تغيير قيمت

15: شرايط الزم جهت تحويل فيزيکي کاال و اطالعات و مستندات مورد نياز
16: قيمت اعمال در اختيار فروش تبعی )در صورت وجود(
17: قيمت اعمال در اختيار خريد تبعی )در صورت وجود(

18: روش عرضه اوليه
19: شرايط بازارگرداني طي دوره معامالتي )در صورت وجود(

20: سقف حجم هر سفارش
21: دامنه نوسان قيمت

22: ساير اطالعات و مستندات به تشخيص هيات پذيرش
تبصره 1: کليه مستندات پيوست مشخصات قرارداد جزو الينفک آن می باشند.

تبصره 2: تغييرات بعدی مشخصات قرارداد منوط به تصويب هيات پذيرش 
می باش��د. اين تغييرات حداقل س��ه روز کاری قبل از اعمال، توس��ط بورس 

اطال ع رسانی می شود.
ماده 5: دارايی پايه قرارداد س��لف استاندارد از بين کاال های پذيرفته شده در 

بورس يا دارای بازار نقدی قوی انتخاب می شود.
تبص�ره: در صورتی که دارايی پايه از بين کاال های پذيرفته ش��ده در بورس 
انتخاب ش��ود، اميدنامه دارايی پايه جزو الينفک مش��خصات قرارداد س��لف 

استاندارد است.
ماده 6: قرارداد های س��لف اس��تاندارد به يکی از روش  های زير عرضه اوليه 
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می شوند:
1: عرضه اوليه به روش حراج حضوری

2: عرضه اوليه به روش گشايش
3: عرضه اوليه به روش عرضه گسترده با قيمت ثابت

تبصره: جهت عرضه اوليه قرارداد های سلف استاندارد می توان از يک يا چند 
روش اس��تفاده نمود. روش  های عرضه اوليه برای هر قرارداد سلف استاندارد 

در مشخصات قرارداد و توسط هيات پذيرش تعيين می شود.
ماده 7: عرضه اوليه به روش حراج حضوری به شرح زير است:

1: انتشار اطالعيه عرضه موضوع ماده 13 دستورالعمل معامالت کاال و اوراق 
مبتن��ی بر کاال در بورس کاالی ايران با قي��د قابليت معامله در قالب قرارداد 

سلف استاندارد
2: عرضه کاال در قالب قرارداد های س��لف اس��تاندارد در بازار معامالت کاالی 

فيزيکی به روش حراج حضوری
3: تکميل امور تس��ويه معامله و قطعی ش��دن معامالت انجام ش��ده در بازار 

معامالت کاالی فيزيکی
4: ايجاد فايل دارايی مش��تريان روی نماد معامالت��ی مربوط به قرارداد های 

سلف استاندارد به نام خريداران
5: گشايش نماد معامالتی قرارداد سلف استاندارد از طريق حراج تک قيمتی، 

10 روز کاری پس از روز عرضه اوليه
ماده 8: عرضه اوليه به روش گشايش به شرح زير است:

1: ايج��اد و تکميل فاي��ل دارايی عرضه کنندگان براس��اس رويه ثبت دارايی 
عرضه کنندگان مندرج در تبصره 1 اين ماده

2: انتشار اطالعيه عرضه اوليه
3: گش��ايش نماد معامالتی قرارداد سلف استاندارد از طريق حراج تک قيمتی، 

يک1 روز کاری پس از انتشار اطالعيه عرضه اوليه

1. به موجب مصوبه مورخ 94/12/25 هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار، عبارت »دو 
روز کاری« به »يک روز کاری« تغيير يافته است.

دستورالعمل اجرايی معامالت سلف استاندارد
در بورس کاالی ايران
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4: تداوم معامالت در قالب حراج پيوسته بالفاصله پس از حراج تک قيمتی
تبصره 1: ثبت دارايی مشتريان در قرارداد سلف به صورت زير انجام می شود:

1: مراجعه مشتری به اتاق پاياپای و ارايه مدارک ذيل:
الف: تضامين و يا مستندات الزم طبق مصوبه هيات مديره شرکت

ب : تکميل فرم تعهد تحويل و ارايه مس��تندات الزم براساس فرم  های مصوب 
هيات مديره شرکت

2: شرکت در صورت تکميل مدارک حداکثر ظرف 3 روز کاری اقدام به ثبت 
دارايی مشتری و قابل معامله کردن آن می نمايد.

تبصره 2: بورس می تواند برای اش��خاصی که مجاز به ثبت دارايی خود نزد 
اتاق پاياپای هستند ش��رايطی را تعيين نمايد در اينصورت اتاق پاياپای بايد 

قبل از ثبت دارايی مشتريان شرايط مذکور را احراز نمايد.
ماده 9: عرضه اوليه به روش عرضه گسترده با قيمت ثابت به شرح زير است:

1: کارگزار عرضه کننده موظف است اطالعيه عرضه اوليه و مستندات پيوست 
آن را حداکث��ر ت��ا 10 روز کاری قبل از عرضه به ب��ورس ارايه نمايد. بورس 
موظف اس��ت پس از بررس��ی رعايت مقررات مربوطه، مراتب موافقت يا عدم 
موافق��ت خود را حداکثر تا 3 روز کاري بعد ب��ه کارگزار عرضه کننده و اتاق 

پاياپاي اعالم نمايد.
2: کارگ��زار عرضه کننده موظف اس��ت پ��س از اخ��ذ موافقت نامه بورس در 
خصوص عرضه، جهت ثبت و س��پرده گذاري قراردادهاي س��لف اس��تاندارد، 
مس��تندات زير را حداکثر تا 6 روز کاری قب��ل از عرضه به اتاق پاياپاي ارايه 
نمايد. در صورتی که مس��تندات و مدارک موضوع اين بند طی مهلت مقرر و 
به صورت کامل به اتاق پاياپاي ارايه ش��ود، اتاق پاياپاي موظف اس��ت پس از 
بررس��ی رعايت ضوابط مربوط به تعهدات، تضامين و س��اير مقررات مربوطه، 
مراتب موافقت يا عدم موافقت خود را حداکثر تا 2 روز کاري بعد به کارگزار 

عرضه کننده و بورس اعالم نمايد.
2-1: تضامين و سپرده  های مورد نياز جهت عرضه کاال طبق ضوابط تضمين مصوب 

هيات مديره شرکت



329

ول
ل ا

ص
ف

وم
 د

صل
ف

رم
چها

ل 
ص

ف
وم

س
ل 

ص
ف

2-2: تضامين مربوط به بازارگرداني قراردادها؛ حسب مورد
2-3: اطالعيه عرضه اوليه که به تاييد بورس رسيده است.

3: بورس اطالعيه عرضه اوليه قراردادهاي س��لف استاندارد را که مشتمل بر 
موارد زير است حداکثر تا يک1 روز کاری پيش از عرضه اوليه از طريق سايت 

رسمی خود منتشر می نمايد:
3-1: مشخصات قرارداد سلف استاندارد

3-2: تاريخ شروع و پايان دوره عرضه اوليه
3-3: قيمت ثابت عرضه اوليه

3-4: تاريخ گشايش نماد معامالتی مربوط به قرارداد سلف استاندارد در بورس
3-5: عاملين عرضه شامل شبکه کارگزاری و يا شبکه بانکی

4: ايجاد و تکميل فايل دارايی مشتريان براساس نتايج عرضه اوليه
5: گشايش نماد معامالتی قرارداد سلف استاندارد از طريق حراج تک قيمتی، 

10 روز کاری پس از پايان عرضه اوليه
م�اده 10: کارگزار عرضه کننده با اخ��ذ مجوز های الزم می تواند جهت عرضه 
اوليه به روش عرضه گس��ترده با قيمت ثابت از خدمات بانک ها، مؤسس��ات 
مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی و نهاد های مالی اس��تفاده نموده 
و ترتيبی اتخاذ نمايد تا سفارش گيری جهت خريد سلف استاندارد، از طريق 

اشخاص مذکور نيز انجام شود.
م�اده 11: عرضه اوليه از ابتدای دوره معامالتی تا 10 روز کاری قبل از پايان 

آن با شروط زير امکان پذير است:
1: حج��م عرضه  های اوليه جديد با احتس��اب عرضه  های اولي��ه قبلی، نبايد 

بيشتر از حداکثر حجم قابل عرضه باشد.
2: عرضه کنن��ده بايد جهت عرضه  های اولي��ه جديد تضامين الزم را نزد اتاق 
پاياپای توديع نمايد تا اتاق پاياپای متناسب با آن فايل دارايی وی را افزايش 

دهد.

1. به موجب مصوبه مورخ 94/12/25 هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار، عبارت »دو 
روز کاری« به »يک روز کاری« تغيير يافته است.

دستورالعمل اجرايی معامالت سلف استاندارد
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3: ت��ا يک روز کاری قبل از ش��روع عرضه  های اوليه جدي��د، موضوع به نحو 
مقتضی توسط بورس اطالع رسانی شود.

 فصل سوم: معامالت طی دوره معامالتی

ماده 12: مراحل انجام معامالت سلف استاندارد مطابق ماده 19دستورالعمل 
معامالت کاال و اوراق بهادار مبتنی بر کاال می باشد.

ماده 13: بورس پس از پايان جلسه معامالت روزانه، قيمت پايانی معامالت را 
به شرح زير تعيين و از طريق سايت رسمی خود منتشر می نمايد.

1: در ص��ورت انجام معامله طی آن جلس��ه معام��الت، ميانگين وزنی قيمت 
معامالت انجام شده به عنوان قيمت پايانی آن روز تعيين می شود.

2: درصورت عدم انجام معامله طی آن جلسه معامالت، قيمت پايانی براساس 
روش محاسبه قيمت تئوريک مصوب هيات پذيرش تعيين می شود.

م�اده 14: در صورت��ی که کارگزار خريدار يا فروش��نده نس��بت به معامالت 
انجام ش��ده معترض باش��ند بايد اعتراض خود را با ذکر داليل برای رسيدگی 
تا 2 س��اعت قبل از ش��روع جلس��ه معامالتی روز بعد به بورس اعالم نمايند. 

تصميم بورس در اين خصوص الزم االجراست.
ماده 15: عرضه اوليه و معامالت بعدی س��لف اس��تاندارد، متناسب با واحد 

پولی قيمت و ارز مبنای تسويه، در نماد های معامالتی مجزا انجام می شود.
تبصره: تسويه معامالت س��لف استاندارد و همچنين تسويه نهايی آن صرفا 
برمبنای واحد پولی قيمت و با ارز مش��خص ش��ده ب��رای آن نماد معامالتی 

انجام می شود.
م�اده 16: در پاي��ان آخرين روز معامالتی، نم��اد معامالتی جهت انجام امور 

تحويل و تسويه نهايی متوقف خواهد شد.

 فصل چهارم: تسويه معامالت

ماده 17: تس��ويه وجوه معامالت سلف استاندارد طی مهلت تسويه از طريق 
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پرداخت وجه قرارداد به صورت نقدی انجام می شود.
تبصره 1: در صورتی که عرضه اوليه با روش حراج حضوری انجام شود، انجام 
امور تسويه معامالت عرضه اوليه تابع مقررات مربوطه در دستورالعمل تسويه 

و پاياپای بورس خواهد بود.
تبصره 2: مهلت تسويه برای معامالت اوراق سلف بلندمدت با تصويب هيات 

مديره بورس می تواند تا يک روز کاهش يابد.1
ماده 18: معامالت انجام ش��ده پس از تأييد بورس قطعی است و مسئوليت 
انجام امور تس��ويه سلف استاندارد خريداری ش��ده در روز تسويه با کارگزار 
خري��دار خواهد بود. در هر حال تحويل گواهی س��لف اس��تاندارد به خريدار 

منوط به پرداخت وجه و تسويه وی با کارگزار است.
ماده 19: به منظور تس��ويه کامل وجوه، هر عضو اتاق پاياپای موظف اس��ت 
حساب يا حس��اب  های عملياتی را طبق ش��رايطی که اتاق پاياپای مشخص 

می کند، افتتاح نمايد.
تبص�ره: اتاق پاياپای، حق نظ��ارت و دريافت گزارش نق��ل و انتقاالت و به 
عنوان وکيل عضو اتاق پاياپای حق برداش��ت از حس��اب ياد ش��ده به منظور 
انجام عمليات تس��ويه و پاياپای از جمله برداش��ت وجوه معامله، خس��ارات، 
کارمزده��ا و انجام س��اير وظايفی که طب��ق مقررات بر عهده ات��اق پاياپای 

می باشد را خواهد داشت.
ماده 20: اتاق پاياپای تا پايان هر روز معامالتی، خالص وجوهی که بايد به هر 
عضو اتاق پاياپای پرداخت يا از او دريافت کند را محاس��به و از طريق سامانه 
الکترونيک��ی، به عض��و مربوطه اطالع می دهد. اين وجوه با کس��ر ارزش کل 
خريد عضو اتاق پاياپای از ارزش کل فروش وی محاسبه مي شود. در محاسبه 

ارزش خالص معامله، ماليات، کارمزدها و سايرکسورات نيز لحاظ می شود.
ماده 21: اطالعيه موضوع ماده 20 اين دستورالعمل که به صورت الکترونيکی 
برای اعضای اتاق پاياپای ارسال می شود، بايد حداقل حاوی اطالعات زير باشد:

1. اين تبصره به موجب مصوبه مورخ 1393/4/14 هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار 
به اين ماده از دستورالعمل اضافه شده است.

دستورالعمل اجرايی معامالت سلف استاندارد
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الف: اطالعيه در خصوص پاياپای روزانه عضو اتاق پاياپای:
1- روز انجام معامله
2: نام و کد کارگزار

3: شماره اطالعيه
4: اقالم بدهکار و بستانکار حساب عضو اتاق پاياپای

5: تاريخ تسويه
6: خال��ص وجوهی که اتاق پاياپای بايد ب��ه هر عضو اتاق پاياپای پرداخت يا 

از او دريافت کند.
ب: اطالعيه در خصوص معامالت به صورت جداگانه:

1: تاريخ و ساعت انجام معامله
2: نام و کد مشتری

3: شماره قرارداد
4: اقالم بدهکار و بستانکار حساب مشتری

ماده 22: در صورتی که واحد پولی قيمت و ارز مبنای تسويه متفاوت باشد، 
اتاق پاياپای وجه مورد نياز جهت تس��ويه را براساس نرخ تسعير ارز محاسبه 

می نمايد.
تبصره: کارمزد های انجام معامله و کس��ورات قانونی حس��ب مورد براساس 

ريال دريافت می شود.
ماده 23: در صورتی که عضو اتاق پاياپای تعهدات خود را ظرف مهلت مقرر 
ايف��ا ننمايد، ات��اق پاياپای می تواند يک يا تمام اقدامات زير را حس��ب مورد 

بصورت مجزا يا تواماً انجام دهد:
1: توق��ف موقت فعاليت عضو اتاق پاياپای و اعالم به بورس جهت جلوگيری 

از تداوم معامالت وی
2: تامين تعهدات از سپرده ها و تضامين عضو نزد اتاق پاياپای

3: تامين کسورات از محل وجوه صندوق تضمين
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 فصل پنجم: بازارگردانی

ماده 24: موارد زير به عنوان بخشی از شرايط بازارگردانی قرارداد های سلف 
استاندارد، در قالب مشخصات قرارداد به تصويب هيات پذيرش می رسد.

1: حداقل قيمت خريد روزانه
2: حداقل معامالت روزانه

3: دامنه مظنه
4: حداقل سفارش انباشته

ماده 25: عرضه کننده بايد براساس شرايط مندرج در مشخصات قرارداد، اقدام 
ب��ه انعقاد قرارداد بازارگردان��ی با بازارگردان نموده و يک نس��خه از قرارداد را 

همزمان به اتاق پاياپای و بورس ارايه نمايد.
تبص�ره: فرمت ق��رارداد بازارگردان��ی به تصويب هي��ات مديره بورس 

مي رسد.
تبصره 2: بازارگردان بايد تضامين الزم را جهت تضمين ايفای تعهدات خود 
نزد اتاق پاياپای توديع نمايد. ميزان تضامين الزم توسط هيات مديره شرکت 

تعيين می شود.1
ماده 26: ش��رکت هاي کارگزاري که صالحي��ت انجام فعاليت بازارگرداني را 

دارند، توسط سازمان به بورس اعالم خواهند شد.
ماده 27: بازارگردان موظف است براي انجام امور بازارگرداني، نيروی انسانی 
و امکان��ات معامالتی کافی به تش��خيص بورس اختصاص ده��د. بازارگردان 
همچنين موظف اس��ت کليه معامالت بازارگردان��ي، دريافت ها، پرداخت ها، 
هزينه ه��ا و درآمده��اي مرتبط با بازارگرداني را در س��رفصل حس��اب هاي 

جداگانه ثبت نمايد.
ماده 28: بازارگردان موظف اس��ت، س��فارش هاي خريد و فروش خود را با 

رعايت شرايط زير وارد سامانه معامالت بورس نمايد:
1: قيمت هاي پيش��نهادي در اين س��فارش ها بايد در دامنه مجاز نوس��ان 
1. اين تبصره به موجب مصوبه مورخ 1394/9/10 هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار 

حذف شده است.

دستورالعمل اجرايی معامالت سلف استاندارد
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باشند.
2: تفاوت بين کمترين قيمت خريد در سفارش هاي خريد و بيشترين قيمت 

فروش در سفارش هاي فروش بازارگردان، حداکثر برابر دامنه مظنه باشد.
3: حجم س��فارش هاي خريد و فروش بايد برابر يا بيش از حداقل س��فارش 

انباشته تعيين شده طبق قرارداد باشد.
تبصره 1: در صورتي که در اثر انجام معامله، حجم س��فارش خريد يا فروش 
کمتر از حداقل س��فارش انباشته ش��ود، بازارگردان موظف است بالفاصله و 
حداکثر ظرف دو دقيقه، حجم س��فارش هاي مزبور را با يکديگر برابر يا بيش 

از حداقل سفارش انباشته نمايد.
تبصره 2: در صورتي که جهت ايفاي تعهد حداقل قيمت خريد روزانه، تغيير 
دامنه مجاز نوس��ان روزانه ضرورت داشته باشد، بازارگردان بايد تقاضاي خود 
را قبل از شروع جلس��ه معامالتي روزانه به بورس ارايه نمايد. در اين صورت 
بورس مي تواند دامنه مجاز نوس��ان قيمت را جهت ايفاي تعهدات بازارگردان 

تغيير دهد.
ماده 29: بورس موظف است بر چگونگی انجام وظايف بازارگردان و همچنين 

احراز شرايط در نظر گرفته شده در اين دستورالعمل نظارت نمايد.
ماده 30: هرگاه حجم معامالت بازارگردان بر روی هر نماد معامالتی در يک 
روز معامالتی، برابر يا بيش از حداقل معامالت روزانه در مش��خصات قرارداد 
شود، تعهد بازارگردان در خصوص رعايت حداقل سفارش انباشته در آن روز 

معامالتی ايفا شده تلقی می شود.
م�اده 31: بورس برای بازارگردانی، يک ايس��تگاه معامالتی جداگانه بدون 
درياف��ت هيچ گون��ه هزين��ه ای از اين باب��ت در اختيار بازارگ��ردان خواهد 
گذاش��ت. انجام ساير معامالت از ايس��تگاه معامالتی مخصوص بازارگردانی 

مجاز نيست.
ماده 32: سقف کارمزد بورس از معامالت بازارگردان ده درصد سقف کارمزد 
ب��ورس از معامالت معمول اس��ت. بورس می تواند کارم��زد خود از معامالت 

بازارگردان را کمتر از سقف مقرر در اين ماده، تعيين نمايد.
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ماده 33: در صورتی که بازارگردان مفاد اين دس��تورالعمل را نقض کند يا به 
تعهدات خود در زمينه بازارگردانی عمل ننمايد، موضوع در مرجع رس��يدگی 
مربوطه طرح و رس��يدگی می شود. مرجع رس��يدگی مربوطه در صورت احراز 

تخلف يک يا چند حکم از احکام زير را به تناسب صادر می نمايد:
الف: تذکر کتبی بدون درج در پرونده

ب: تذکر کتبی با درج در پرونده
ج: پرداخت تمام يا قسمتی از کارمزد معامالت و هزينه ايستگاه معامالتی که 

در طول فعاليت بازارگردانی از پرداخت آن معاف بوده است.
د: تعليق فعاليت بازارگردانی بازارگردان برای مدت حداکثر دو سال

ه: لغو مجوز بازارگردانی
و: محروميت بازارگردان از دريافت مجوز بازارگردانی حداکثر تا مدت دو سال

ز: لغ��و تمام يا بخش��ی از امتيازاتی که ب��ه دليل انجام فعالي��ت بازارگردانی به 
بازارگردان تعلق گرفته است.

تبص�ره: اعمال مجازات  ه��ای موضوع اين ماده مان��ع از اعمال مجازات  های 
پيش بينی شده برای نقض ساير قوانين و مقررات نخواهد شد.

ماده 34: سفارش  های خريد و فروش بازارگردان در هر نماد معامالتی از نظر 
اولويت انجام، با ساير مشتريان برابر است.

 فصل ششم: تسويه نهايی

ماده 35: قرارداد های س��لف اس��تاندارد پس از آخرين روز معامالتی، وارد 
دوره تحويل می ش��ود و فرايند تس��ويه نهايی به شرح مفاد اين فصل انجام 

می شود.
ماده 36: در خصوص آن دسته از قرارداد هايی که حسب مشخصات قرارداد 
امکان تس��ويه نقدی آن وجود ندارد، تحويل دارايی پايه به دارندگان گواهی 
سلف استاندارد در پايان آخرين روز معامالتی حسب ضوابط تحويل فيزيکی 
دارايی پايه موضوع بخش پنجم دستورالعمل تسويه و پاياپای معامالت بورس 

دستورالعمل اجرايی معامالت سلف استاندارد
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کاالی ايران انجام خواهد شد.
ماده 37: در خصوص آن دس��ته از قرارداد های سلف استانداردی که حسب 
مش��خصات قرارداد امکان تسويه نقدی آن وجود داشته باشد، شرايط تسويه 

نهايی به شرح زير است:
1: تحوي��ل فيزيکی دارايی پاي��ه قرارداد های موضوع اين ماده منوط به اعالم 
آمادگی تحويل )به ترتيبی که هيات مديره ش��رکت تعيين و اعالم می کند( 
حداکثر تا س��اعت 16 روز کاری پس از آخرين روز معامالتی به اتاق پاياپای 
خواه��د بود. عدم اعالم آمادگی تحويل طی مهلت مذکور به منزله انصراف از 
تحويل دارايی پايه و درخواس��ت تسويه نقدی قرارداد است. در صورت اعالم 
آمادگی تحويل، تحويل دارايی پايه حسب ضوابط تحويل فيزيکی دارايی پايه 
موضوع بخش پنجم دس��تورالعمل تس��ويه و پاياپای معامالت بورس کاالی 

ايران انجام خواهد شد.
2: جهت تس��ويه نق��دی قراردادها، ات��اق پاياپای ارزش قرارداد های س��لف 
اس��تاندارد را براس��اس قيمت پايانی آخرين روز معامله )حاصل ضرب اندازه 
ق��رارداد در قيم��ت پايانی آخرين روز معامالتی( محاس��به و معادل آن را از 
عرضه کننده اخذ و به حس��اب کارگزاران يا مشتريان )حسب شرايط اعالمی 

شرکت( واريز می نمايد.
تبص�ره 1: در خصوص قرارداد ه��ای موضوع اين ماده در صورتی که طبق 
مشخصات قرارداد ش��رايطی جهت تحويل فيزيکی کاال تعيين شده باشد، 
عدم احراز ش��رايط مذکور تا پايان آخري��ن روز معامالتی به منزله انصراف 
خريدار از تحويل فيزيکی دارايی پايه و درخواس��ت تس��ويه نقدی قرارداد 

است.
تبص�ره 2: در خصوص قرارداد های موضوع اين م��اده در صورتی که به هر 
دليل امکان تحويل دارايی پايه از طرف عرضه کننده فراهم نگردد، قرارداد های 
س��لف خريدارانی که وی متعهد به تحويل به آن ها می باش��د، تس��ويه نقدی 
ش��ده و خسارات تعيين شده در مشخصات قرارداد نيز از عرضه کننده اخذ و 

به خريدار پرداخت می شود.
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تبص�ره 3: درصورتی که به تش��خيص سازمان، ظن دس��تکاری در قيمت ها 
درخص��وص قيمت پايانی آخرين روز معامالتی وجود داش��ته باش��د، قيمت 
پايانی براس��اس روش محاس��به قيمت تئوريک مصوب هيات پذيرش تعيين 

می شود.
تبص�ره 4: در صورت امکان خريد از چن��د کارگزاری يا از طريق درگاه  های 
سيس��تم بانکی توس��ط خريدار، نحوه واريز وجوه ناش��ی از تسويه نقدی به 
حس��اب خريدار توسط شرکت تعيين و حداکثر سه روز کاری قبل از آخرين 

روز معامالتی اطالع رسانی خواهد شد.
ماده 38- دارندگان گواهی  های س��لف اس��تاندارد که توس��ط اتاق پاياپای 
جهت تحويل فيزيکی دارايی پايه اعالم ش��ده اند، بايد اطالعات و مس��تندات 
الزم جه��ت انج��ام ام��ور مربوط به تحوي��ل فيزيکی را طی مهل��ت مقرر به 

عرضه کننده ارايه نمايند.
تبص�ره: اطالع��ات و مس��تندات الزم و مهل��ت مقرر موضوع اي��ن ماده در 

مشخصات قرارداد سلف استاندارد قيد می شود.
ماده 39: در صورتی که قرارداد س��لف اس��تاندارد طبق مش��خصات قرارداد 
دارای اختيارات خريد يا فروش تبعی باش��د، بايد اقدامات زير در آخرين روز 

معامالتی انجام شود:
1: دارن��ده اختي��ار بايد مرات��ب اعم��ال آن را حداکثر تا پاي��ان آخرين روز 
معامالت��ی قرارداد طبق روی های که هيات مديره ش��رکت تعيين می کند به 

اتاق پاياپای اعالم نمايد.
2: اتاق پاياپای پس از تطبيق درخواست  های اعمال ارايه شده با گواهی سلف 
اس��تاندارد در پايان آخرين روز معامالتی، ليس��ت معام��الت منتج از اعمال 

اختيارات تبعی را به بورس ارايه می نمايد.
3: معامالت موضوع بند قبل اين ماده در سامانه معامالتی بورس ثبت و طبق 

ضوابط تسويه معامالت در اين دستورالعمل تسويه می گردد.
4: فرايند تسويه نهايی قرارداد هايی که اختيار خريد يا فروش تبعی آن اعمال 

نشده است، مطابق مواد 36، 37 و 38 انجام می شود.

دستورالعمل اجرايی معامالت سلف استاندارد
در بورس کاالی ايران
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تبصره: امکان اعمال قرارداد اختيار معامله به ميزان کسری از اندازه قرارداد 
وجود ندارد.

 فصل هفتم: ساير موارد

م�اده 40: در صورت وجود اطالعات يا وقوع ش��رايط اضطراری که تاثير 
با اهميتی بر قيمت قرارداد س��لف اس��تاندارد و يا تصميم سرمايه گذاران 
داش��ته باش��د، بورس می تواند معام��الت را حداکثر به مدت يک جلس��ه 
معامالتی متوقف نموده و موضوع را جهت رفع موارد توقف پيگيری نمايد. 
همچنين در صورتی که ظن استفاده از اطالعات نهانی يا دستکاری قيمت 
در معامالت وجود داش��ته باش��د و يا تغييرات غيرعادی قيمت مش��اهده 
شود، س��ازمان می تواند دستور توقف نماد معامالتی مربوط به آن قرارداد 
را ص��ادر نمايد. در اين حالت ب��ورس بايد بالفاصله اق��دام به توقف نماد 
معامالت��ی مربوطه نموده و تا رفع داليل توق��ف نماد، موضوع را پيگيری 
نمايد. نماد هايی که با دس��تور س��ازمان متوقف ش��ده اند پس از موافقت 

سازمان بازگشايی می شوند.
تبصره: توقف معامالت بيش از يک جلس��ه معامالتی توس��ط بورس صرفا با 

موافقت سازمان امکان پذير می باشد.
ماده 41: در صورتی که ظن دس��تکاری قيمت يا استفاده از اطالعات نهانی 
وجود داش��ته باشد بورس می تواند معامالتی را که با نوسان غيرعادی قيمت 

يا حجم غيرعادی انجام شود تأييد ننمايد.
ماده 42: چنانچه مواعد زمانی تعيين ش��ده در اين دستورالعمل مصادف 
ب��ا روز ه��ای تعطيل رس��می باش��د، آن روز در رعايت مواع��د زمانی اين 
دس��تورالعمل به حس��اب نمی آيد و روز پس از ايام تعطي��ل، موعد مقرر 

محسوب می شود.
ماده 43: در صورت نقض هر يک از مفاد اين دس��تورالعمل توسط اشخاص 
ذيرب��ط، بورس موظف اس��ت براس��اس مقررات مربوطه مرات��ب را به مرجع 
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ذی صالح گزارش نمايد.
ماده 44: موارد پيش بيني نش��ده در اين دستورالعمل تابع مقررات حاکم بر 

معامالت در بورس کاالي ايران )سهامی عام( خواهد بود.

دستورالعمل اجرايی معامالت سلف استاندارد
در بورس کاالی ايران
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دستورالعمل پذيرش انبار و صدور، معامله و تسويه گواهی 
سپرده کااليی 

)مصوب 1394/03/05 هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار و 
اصالحيه 1395/03/04(

 بخش اول: مقدمه
در راس��تای فراهم سازی زيرس��اخت مربوط به معامله اوراق گواهی سپرده 
کاالي��ی در ب��ازار س��رمايه و همچنين ام��کان تامين مال��ی از طريق توثيق 
گواهی سپرده کااليی، اين دستورالعمل در اجرای بند اول يکصد و ششمين 
صورتجلس��ه ش��ورای عالی بورس و اوراق بهادار م��ورخ 1393/03/12 و به 
منظ��ور فراهم کردن مقدمات اجرای ماده 33 قانون افزايش بهره وری بخش 
کشاورزی و منابع طبيعی و بند ج ماده 99 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه، 
در 61 ماده و 11 تبصره در تاريخ 94/03/05 به تصويب هيات مديره سازمان 

رسيد و در تاريخ 1395/03/04 اصالح شد.

 بخش دوم: تعاريف
ماده1:کليه اصطالحات و واژه  هايی که در قانون بازار اوراق بهادار، آيين نامه ها 
و دستورالعمل  های مربوطه به کار رفته اند، به همان معانی در اين دستورالعمل 
ني��ز کاربرد دارند مگر اينکه در اين دس��تورالعمل تعريف يا معنی ديگری به 
آن ها اختصاص داده ش��ده باش��د. تعريف س��اير اصطالحات و واژه ها در اين 

دستورالعمل به شرح زير می باشد:
1: انبار: مکان فيزيکی حفاظت ش��ده با محدوده معينی اس��ت که به منظور 
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دريافت و نگهداری کاالی س��پرده گذاران اختصاص داده ش��ده و بر اس��اس 
ضوابط و الزامات اين دستورالعمل توسط بورس به عنوان انبار تحت نظارت، 

پذيرفته شده است.
2: انباردار: ش��خص حقيقی يا حقوقی طرف قرارداد اس��ت که به تش��خيص 
بورس مطابق اين دس��تورالعمل صالحيت الزم را داشته و نگهداری کاال های 
س��پرده شده به انبار و انجام س��اير وظايف تعيين شده در اين دستورالعمل 

برای انباردار را بر عهده دارد.
بورس: يکی از بورس  های کااليی تحت نظارت س��ازمان که گواهی سپرده . 3

کااليی در آن مورد معامله قرار می گيرد.
4: تاري��خ انقضای اعتبار گواهی س��پرده کااليی: تاريخی اس��ت که ش��رکت 
سپرده گذاری مرکزی با توجه به تاريخ انقضای  کاال بر اساس اعالم انباردار در 

زمان صدور هر گواهی سپرده کااليی در آن درج  می نمايد.
5: تاريخ انقضای کاال: تاريخی اس��ت که انباردار با توجه به کيفيت کاال و با 
رعايت استاندارد های ابالغی بورس در زمان صدور هر قبض انبار در آن درج 

می نمايد.
6: تحوي��ل: تحوي��ل کاال به صورت فيزيکی از انبار به دارنده گواهی س��پرده 

کااليی می باشد.
7: توثي��ق: اعم��ال محدوديت در مورد گواهی س��پرده کااليی وثيقه گذار در 

پايگاه داده ها به نفع وثيقه گير، مطابق شرايط اين دستورالعمل است. 
8: س��امانه: سيستم رايان های است که عمليات ثبت اطالعات کاال و صدور و 

معامله گواهی سپرده کااليی از طريق آن صورت می گيرد. 
سپرده گذار: شخصی است که اقدام به سپردن کاال به انبار می نمايد. . 9

ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی: منظور شرکت س��پرده گذاری مرکزی . 10
اوراق بهادار و تسويه وجوه می باشد. 

قبض انبار: سندی است که در قبال سپردن کاال به انبار توسط انباردار . 11
با شرايط مندرج در اين دستورالعمل صادر می گردد.

گواهی پذيرش: س��ندی اس��ت که بورس پس از احراز ش��رايط انبار و . 12

دستورالعمل پذيرش انبار و صدور، معامله و تسويه گواهی 
سپرده کااليی 
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صالحي��ت انباردار صادر نموده و  به موجب آن انب��اردار می تواند قبض انبار 
کاال های سپرده شده در انبار را مطابق اين دستورالعمل صادر نمايد.

13: گواهی سپرده کااليی:ورقه بهاداری است که به موجب اين دستورالعمل 
ص��ادر می ش��ود و مؤيد مالکيت دارن��ده آن بر مقدار معينی کاالی س��پرده 
ش��ده در انبار است و پشتوانه آن قبض انباری است که توسط انباردار صادر 

می شود.
14: وثيقه گذار: مالک گواهی سپرده کااليی که گواهی مزبور را به نفع وثيقه گير 

توثيق می نمايد.
15: وثيقه گير: شخصی است که وثيقه به نفع او انجام می پذيرد. 

بخش سوم: پذيرش و نظارت بر فعاليت انبار و انباردار

فصل اول: صدور گواهی پذيرش

ماده2:  ص��دور گواه��ی پذيرش انبار منوط به ارايه م��دارک و اطالعات زير 
است:

الف: تقاضانامه صدور گواهی پذيرش انبار مطابق فرمت بورس با ذکر ظرفيت 
ريالی مورد تقاضا

ب: اطالعات انبار از قبيل نام، مشخصات و ظرفيت مطابق فرمت بورس.
ج: مدارک مالکيت يا اجاره انبار.

د: بيمه نامه معتبری که جهت پوش��ش کامل خس��ارات احتمالی به انبار و 
کاال های موجود در آن، حداقل در سقف ظرفيت ريالی مورد تقاضا باشد.

ه� : اطالعات در خصوص شرايط فنی انبار، مطابق با ضوابط فنی و استاندارد های 
انبار های مورد پذيرش بورس که بازرسی  های مورد نياز در اين خصوص توسط 

بورس و يا شرکت بازرسی مورد تاييد بورس، صورت می پذيرد.
و: مشخصات کامل هويتی انباردار شامل:

و-1: در مورد اش��خاص حقيقی: نام و نام خانوادگی، ش��ماره شناس��نامه، کد 
ملی، آدرس محل سکونت و تصوير مدارک شناسايی
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 و-2: در مورد اش��خاص حقوقی: نام، کد اقتصادی، شناس��ه ملی، اساسنامه، 
آگهی تاس��يس و آخرين تغييرات آن بر اس��اس روزنامه رسمی و مشخصات 

کامل هويتی مديران طبق بند ) و–1(
ز: اطالعات الزم در خصوص توانايی فنی مطابق ضوابط بورس

ح: اطالعات تضامينی که انباردار می تواند برای پوش��ش جبران خسارت  های 
احتمالی که طبق عرف، قوانين و اين دس��تورالعمل به عهده وی اس��ت ارايه 
ده��د و همچنين اطالعات مربوط به توانايی مالی انباردار بر اس��اس ضوابط 

شرکت سپرده گذاری مرکزی.
ماده3:  بورس موظف است ظرف مدت حداکثر 15 روز از دريافت تقاضانامه 
صدور گواهی پذيرش،  نتيجه بررس��ی  های خ��ود را مبنی بر پذيرش يا عدم 
پذي��رش به انباردار متقاضی اع��الم نمايد. در صورت عدم پذيرش، داليل آن 
 بايد به متقاضی اعالم گردد و در صورت پذيرش، موضوع بايد توس��ط بورس 
طی موافقت اوليه که در آن ش��رايط پذيرش قيد می گردد، به متقاضی اعالم 
ش��ود. صدور گواهی پذيرش پس از احراز ش��رايط مندرج در موافقت اوليه و 
ارايه اطالعات و مدارک مثبته در اين زمينه، ظرف حداکثر بيست روز توسط 
ب��ورس صورت خواهد گرفت. موافقت اوليه برای صدور گواهی پذيرش منوط 

به احراز شرايط زير است:
1: اطالعات و مدارک طبق ماده 2 اين دستورالعمل به طور کامل ارايه شده 

باشد.
2: انبار ش��رايط و توانايی فنی را به تش��خيص بورس مطابق ضوابطی که تعيين 

نموده است داشته باشد.
3: به تش��خيص بورس، بيمه نامه معرفی ش��ده از طرف متقاضی معتبر بوده 
و برای پوشش خس��ارات احتمالی که طبق عرف، قوانين و اين دستورالعمل 

جبران آن ها به عهده انباردار است، کفايت کند.
4: تضامين معرفی شده و توانايی مالی انباردار بر اساس ضوابطی که شرکت 

سپرده گذاری تدوين نموده است به تشخيص آن شرکت کافی باشد.
5: کارمزد پذيرش طبق مقررات مربوطه توسط انباردار پرداخت شده باشد.

دستورالعمل پذيرش انبار و صدور، معامله و تسويه گواهی 
سپرده کااليی 
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تبصره1 : گواهی پذيرش برای مدت يک سال صادر می شود و تمديد آن منوط 
به ارايه تقاضای تمديد توسط انباردار و پرداخت کارمزد تمديد گواهی پذيرش 
طبق مقررات مربوط حداقل يک ماه قبل از اتمام اعتبار گواهی پذيرش و تداوم 

شرايط مندرج در اين ماده به تشخيص بورس می باشد.
تبصره 2: انبار گواهی س��پرده کاال های گران بها بايد خزانه يکی از بانک های 
دارای مج��وز از بانک مرکزی جمهوری اس��المی ايران و يا مکان مورد تاييد 

بورس باشد.1
م�اده4:  در صورت عدم تمايل انباردار به تمدي��د گواهی پذيرش، وی بايد 
حداقل يک ماه پيش از اتمام مدت گواهی پذيرش خود، جهت تعيين تکليف 
کاال ه��ای موجود در انبار، موضوع را به بورس اطالع رس��انی نمايد، تا مطابق 

تبصره 1 ماده 14 اين دستورالعمل اقدام شود.

فصل دوم: نظارت بر فعاليت انبار

ماده5:  انباردار موظف اس��ت ش��رايط اعالمی توس��ط بورس يا شرکت  های 
بازرسی مورد تاييد بورس را برای بازرسی کامل انبار در هر زمان فراهم آورد.

ماده6:  در صورت مش��اهده مغايرت شرايط انبار با ضوابط فنی و استاندارد های 
انبار ه��ای مورد پذيرش، بورس موض��وع را کتباً و با ذکر ايرادات و تعيين مهلت 

الزم جهت رفع ايرادات به انباردار اطالع می دهد.
ماده7:  در صورت عدم رفع ايراد ظرف مهلت مقرر توسط انباردار، بورس بر 

اساس مواد 13 و 14 اين دستورالعمل اقدام می نمايد.

فصل سوم: ظرفيت پذيرش کاال توسط انبار

ماده8:  انباردار نبايد نس��بت به پذيرش کاال بيش از ظرفيت مقداری و ريالی 
مورد تاييد بورس، اقدام کند در غير اين صورت برای کاال های س��پرده ش��ده 
بيش از ظرفيت ياد شده گواهی سپرده کااليی صادر نخواهد شد و جبران هر 

1. الحاقيه مصوب 1395/03/04 هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار
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گونه خسارت وارده به سپرده گذار بر عهده انباردار خواهد بود.
تبصره: هرگونه تغيير در ظرفيت مجاز دريافت کاال توسط انبار، با درخواست 
انباردار و پس از ارايه مستندات کافی مبنی بر تطبيق شرايط موضوع بند های 
2 تا 5 ماده 3 با شرايط جديد، به بورس و شرکت سپرده گذاری حسب مورد 

و تاييد بورس امکان پذير است.
 

فصل چهارم: تعهدات انباردار

ماده9: انباردار موظف است در هر يک از موارد زير، مراتب را در اسرع وقت 
به بورس اطالع دهد

1: ورشکستگی انباردار
2: هرن��وع وضعيت يا اقدام��ی که موجب توقف يا اخالل عمده در س��پردن 
کاال در انبار يا خروج کاال از انبار می ش��ود از جمله ممنوعيت فعاليت انبار يا 
انباردار، توقيف اش��خاص و اموال مرتبط با فعاليت انبارداری و پلمپ انبار و 

معابر مرتبط با انبار توسط مقامات ذيربط
3: هرگون��ه تغيير در اطالعات ارايه ش��ده در هنگام پذيرش، موضوع ماده 2 

اين دستورالعمل
4: هرگونه تغيير ش��رايط انبار نس��بت به ش��رايطی که بورس ب��رای انبار به 

انباردار اعالم نموده است
5: هر گونه تغيير در مفاد قرارداد بيمه نامه کاالی س��پرده ش��ده در انبار و 
مکاتبات بين انباردار و شرکت بيمه مربوطه که بر قرارداد ياد شده تاثير دارد.

6: ساير اطالعات مورد درخواست بورس در چارچوب مقررات
ماده10:  مس��ئوليت نگهداری کاال بر عهده انباردار ب��وده و در صورت ورود 
هرگونه خس��ارت به کاال های سپرده شده به هر علت، انباردار مسئول جبران 

خسارت وارده به زيان ديدگان می باشد
تبصره: در صورتی که در اثر بروز هرگونه خسارت و نقصان )کمی و کيفی( 
در کاال های انبار شده، بخشی از کاال سالم باقی بماند، کاالی سالم باقی مانده 

دستورالعمل پذيرش انبار و صدور، معامله و تسويه گواهی 
سپرده کااليی 
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به روش تس��هيم به نسبت، به دارنده گواهی سپرده کااليی تحويل  می گردد 
مگ��ر اينکه انب��اردار و دارنده گواهی س��پرده کااليی به نح��و ديگری توافق 
نمايند. پس از تس��هيم به نس��بت، مقادير تخصيص يافت��ه به دارنده گواهی 

سپرده کااليی بر حسب واحد تحويل به پايين گرد می شود.
ماده11:  انباردار موظف اس��ت هزينه  های انب��ارداری )بابت نگهداری کاال( و 
هزينه کارشناس��ی و ارزيابی )مانند هزينه کارشناس��ی تأييد اصالت مقاطع 
فل��زات گران به��ا( را در چهارچوب س��قف مصوب بورس و ب��ا توافق بورس 
تعيين و قبل از دريافت کاال از طريق سامانه بورس اطالع رسانی نمايد. ساير 

هزينه های جانبی )خدمات انبارداری( با اعالم بورس تعيين می شود.1
تبصره: در صورتی که کاال توس��ط انباردار اس��تاندارد تشخيص داده نشود، 
هزينه  های کارشناس��ی و ارزيابی مربوطه به سپرده گذار عودت داده نخواهد 

شد.2
ماده12:  انباردار موظف به رعايت اس��تاندارد های انبارداری مصوب بورس و 
انجام اقدامات ضروری و پيشگيرانه موردنياز، جهت اطمينان از حفظ کميت 

و کيفيت محصول در دوره نگهداری می باشد.
م�اده13:  در ص��ورت عدم ايفای هري��ک از تعهدات انب��اردار مطابق با اين 
دس��تورالعمل و ساير مقررات مربوط، بورس می تواند هر يک از اقدامات ذيل 

را انجام دهد:
الف: اخطار کتبی.

 ب: کاهش ظرفيت پذيرش کاال توسط انبار.
 ج: تعليق گواهی پذيرش حداکثر به مدت 6 ماه.

تبص�ره: در صورت تعليق گواهی پذيرش، انباردار نمی تواند در مدت تعليق 
نسبت به دريافت کاالی جديد اقدام نمايد، ليکن گواهی سپرده کااليی انبار 

تعليق شده همچنان از قابليت معامله در بورس برخوردار خواهد بود.
ماده14:  در صورت وقوع موارد زير، گواهی پذيرش انبار لغو می شود:

1 - اصالحيه مصوب 1395/03/04 هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار
2 - الحاقيه مصوب 1395/03/04 هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار
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الف: در صورت تداوم تعليق گواهی پذيرش بيش از 6 ماه و عدم رفع موجبات تعليق.
 ب: در صورت انحالل يا ورشکستگی انباردار.

 ج: در صورت نقض تعهدات اساسی انباردار به تشخيص بورس.
تبصره 1: در صورت لغو گواهی پذيرش يا عدم تمديد آن، گواهی سپرده کااليی 
صادر ش��ده قابليت معامله در بورس را نخواهد داش��ت. در اين صورت، بورس 
موضوع را اطالع رسانی نموده و مهلتی را برای مراجعه دارندگان گواهی سپرده 
کاالي��ی به انبار ذيربط اعالم می نماي��د. در صورت لغو گواهی پذيرش، انباردار 
موظف به پرداخت خس��ارت به ميزان س��ه درصد ارزش کاالی سپرده شده در 
انبار به دارنده گواهی سپرده کااليی می باشد. چنانچه خسارتی بيش از ميزان 
ياد شده به دارنده گواهی سپرده کااليی وارد شده باشد، وی می تواند موضوع را 

از طريق مراجع ذيصالح قانونی پيگيری نمايد.
تبصره 2: ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی در صورت وج��ود تضامين دارای 
قابليت نقدشوندگی و امکان پرداخت خسارت از آن محل، نسبت به پرداخت 
خسارت سه درصدی موضوع تبصره 1 پس از مطالبه دارندگان گواهی سپرده 
کااليی اقدام می نمايد. ظرف 2 ماه پس از گذشت مهلت مذکور در تبصره 1، 
در صورت عدم طرح دعوی از سوی دارندگان گواهی سپرده کااليی، تضامين 

توديع شده آزاد و به انباردار مربوطه مسترد می گردد.

 بخش چهارم: پذيرش کاال در انبار
ماده15:  پذي��رش کاال در انبار، مس��تلزم تکميل فرم درخواس��ت ارزيابی و 
پذيرش کاال، انطباق با اس��تاندارد های اعالمی توسط بورس و ارايه مدارک و 

مستندات زير توسط سپرده گذار به انبار است:
1: مدارک و اطالعات قابل ارايه توسط اشخاص حقيقی:

الف: نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، کدملی، اقامتگاه و کد پستی.
 ب: تصوير مدارک شناسايی.

 ج: شماره حساب بانکی.

دستورالعمل پذيرش انبار و صدور، معامله و تسويه گواهی 
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 د: ساير اطالعات در صورت لزوم به تشخيص بورس.
2: مدارک و اطالعات قابل ارايه توسط اشخاص حقوقی شامل:

الف: کداقتصادی، شناسه ملی، آگهی روزنامه رسمی، آگهی تاسيس، اساسنامه، 
اقامتگاه و کد پستی.

 ب: شماره حساب بانکی.
 ج: ساير اطالعات در صورت لزوم به تشخيص بورس.

ماده16:  مس��تندات مربوط به اطالعات فوق، بايد توس��ط انباردار نگهداری 
ش��ده و در صورت درخواس��ت بورس، شرکت س��پرده گذاری مرکزی و ساير 

مراجع ذيصالح، در اسرع وقت ارايه شود.
ماده17:  انباردار موظف است نسبت به نمونه برداری، ارزيابی کيفی و توزين 
کاال مطابق با اس��تاندارد های اعالمی توس��ط بورس اقدام نموده و مشخصات 
کاال را ب��ا کاالی پذيرفته ش��ده در بورس تطبيق دهد و در گواهی س��پرده 

کااليی صادره درج نمايد.
تبص�ره 1: در صورت عدم پذي��رش کاال، انباردار موظف اس��ت داليل عدم 

پذيرش را به سپرده گذار اعالم نمايد.
تبص�ره 2: هماهنگ��ی با انبارها جهت س��پردن کاال به انب��ار بر عهده خود 

سپرده گذار می باشد.
ماده18:  ملزومات ارزيابی کيفی ش��امل ايجاد آزمايشگاه در انبار با به کارگيری 
کارشناس ارزيابی کيفی يا ارايه مستنداتی دال بر انعقاد قرارداد همکاری با يکی از 
آزمايشگاه ها يا شرکت  های بازرسی مورد تاييد سازمان ملی استاندارد ايران است.

ماده19: مس��ئوليت صحت ارزيابی  های انجام ش��ده و مشخصات مندرج در 
گواهی س��پرده کااليی به طور کامل برعهده انباردار است و در صورت وجود 
هرگونه مغايرت در مشخصات کمی و کيفی مندرج در گواهی سپرده کااليی 

با کاالی تحويل شده، جبران خسارات وارده با انباردار می باشد.
ماده20: انباردار پس از نمونه برداری و توزين و انجام بررسی  های موردنياز جهت 
تعيي��ن کيفيت و کميت کاال، فرم گواه��ی ارزيابی کاال را تکميل و پس از اخذ 

تاييد سپرده گذار، آن را به وی ارايه می دهد.
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 بخش پنجم: صدور و اعتبار گواهی سپرده کااليی
فصل اول: صدور گواهی سپرده کااليی

م�اده21: انباردار پس از ارزيابی کاال اقدام به ثبت اطالعات زير در س��امانه 
نم��وده و قب��ض انب��ار را طبق فرمت ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی صادر 

می نمايد. اطالعات مندرج در قبض انبار حداقل شامل موارد زير است:
 الف: شماره قبض انبار.

 ب: نام و آدرس انبار.
 ج: نام و نوع کاال.

 د: کيفيت و وزن کاال بر اساس گواهی ارزيابی کيفی و کمی.
 ه: تاريخ انقضای کاال.

 و: نام و آدرس سپرده گذار کاال.
 ز: تاريخ صدور.

 ح: محدود بودن مدت اعتبار قبض انبار تا زمان صدور گواهی سپرده کااليی.
در صورت تاييد اطالعات توس��ط سپرده گذار، نسخه چاپی قبض انبار توسط 
وی امضاء ش��ده و تصوير آن در س��امانه به عنوان مس��تندات، جهت صدور 
گواه��ی س��پرده کااليی ثب��ت می  گردد. در ه��ر صورت قبض انب��ار تحويل 

سپرده گذار نمی گردد.
ماده22:  پيش از صدور گواهی س��پرده کااليی، در صورتی که س��پرده گذار 
ب��رای نخس��تين بار اقدام به س��پردن کاال ب��ه انبار های م��ورد تاييد بورس 
می نمايد، انباردار اطالعات موردنياز را جهت صدور کد معامالتی به ش��رکت 

سپرده  گذاری مرکزی ارايه می کند.
ماده23:  پس از صدور قبض انبار مورد تاييد سپرده گذار، شرکت سپرده گذاری 
مرکزی به پش��توانه قبض انبار صادره، اقدام به صدور گواهی س��پرده کااليی 

می نمايد. مندرجات گواهی سپرده کااليی شامل موارد ذيل است:
 الف: ش��ماره قبض انبار که گواهی س��پرده کااليی بر اس��اس آن صادر شده 

است.

دستورالعمل پذيرش انبار و صدور، معامله و تسويه گواهی 
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ب: شماره گواهی سپرده کااليی.
 ج: نام و کد پذيرش انبار.

 د: نام و نوع کاال.
 ه: وزن کاال و خطای مجاز تحويل.
 و: کيفيت کاال و خطای مجاز آن.

 ز: تاريخ انقضای اعتبار گواهی سپرده کااليی جهت عرضه و معامله.
 ح: نام دارنده گواهی سپرده کااليی.

 ط: تاريخ صدور.
 ی: امضاء و مهر انباردار.

 ک: درج عبارت��ی مبنی بر اينک��ه »مندرجات دس��تورالعمل پذيرش انبار و 
صدور، معامله و تسويه گواهی سپرده کااليی به منزله توافق فی مابين خريدار 

و فروشنده گواهی سپرده کااليی است.«
 ل: ساير موارد به تشخيص بورس يا شرکت سپرده گذاری مرکزی.

ماده24:  در صورت تاييد مندرجات وارد ش��ده در س��امانه، سپرده گذار آن 
را تايي��د و امضاء می نمايد. امضای س��پرده گذار به معن��ای پذيرش قوانين و 
ضوابط بورس و انبار اس��ت. انبار، رس��يد چاپی گواهی سپرده کااليی صادره 
را به س��پرده گذار ارايه می نمايد. مسئوليت حقوقی صحت مندرجات گواهی 

سپرده کااليی بر عهده انباردار مربوطه است.
فصل دوم: دوره اعتبار گواهی سپرده کااليی

ماده25: پس از تاريخ انقضای اعتبار گواهی سپرده کااليی، گواهی مذکور قابليت 
معامله در بورس را نخواهد داشت. بورس، آخرين روز معامالتی را بر اساس تاريخ 

انقضای اعتبار گواهی سپرده کااليی تعيين و اطالع رسانی می نمايد.

 بخش ششم: عرضه گواهی سپرده کااليی
ماده26:  جه��ت عرضه گواهی س��پرده کااليی در بورس، دارنده گواهی س��پرده 
کااليی موظف اس��ت به يک��ی از کارگزاران مجاز ب��ورس مراجعه و ضمن تکميل 
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فرم سفارش فروش، مدارک مربوط به گواهی سپرده کااليی را به وی ارايه نمايد. 
ماده27:  به منظور عرضه گواهی س��پرده کااليی، ب��ورس اطالعات مربوط 
ب��ه نماد معامالتی را به ش��رکت مديري��ت فناوری بورس تهران و ش��رکت 

سپرده گذاری مرکزی ارايه می نمايد.
ماده28:  ب��ه منظور ممانعت از خ��روج کاال از انب��ار در فاصله زمانی ميان 
ثبت سفارش فروش تا پايان جلسه معامالتی، کارگزار اطالعات مربوطه را به 
شرکت سپرده گذاری مرکزی اطالع داده تا شرکت مزبور، مراتب را به انباردار 

منعکس نمايد.
 بخش هفتم: فرايند معامله گواهی سپرده کااليی

ماده29:  انج��ام معامالت به روش حراج پيوس��ته مطابق ضوابط مندرج در 
دس��تورالعمل معام��الت کاال و اوراق بهادار مبتنی ب��ر کاال در بورس کاالی 

ايران صورت می پذيرد.
ماده30:  در پايان آخرين روز معامالتی تعيين ش��ده توسط بورس برای هر 
گواهی س��پرده کااليی، نماد معامالتی آن جهت انج��ام امور تحويل متوقف 

خواهد شد.
 بخش هشتم: توثيق گواهی سپرده کااليی

فصل اول: فرايند توثيق و رفع توثيق گواهی سپرده کااليی

ماده31:  گواهی س��پرده کااليی می تواند به عنوان وثيقه جهت تامين مالی 
مورد اس��تفاده قرار گيرد. در اين صورت، فرايند توثيق و اخذ تس��هيالت به 

شرح زير می باشد:
 الف: وثيقه گذار جهت دريافت تسهيالت به وثيقه گير طرف قرارداد با شرکت 
س��پرده گذاری مرکزی مراجعه و مدارک مورد ني��از جهت احراز هويت را به 
وثيقه گير ارايه نموده و فرم  های درخواس��ت تس��هيالت، درخواس��ت توثيق 
گواه��ی س��پرده کااليی و وکالت نامه را طبق فرمت ش��رکت س��پرده گذاری 

مرکزی تاييد و امضا می نمايد.
 ب: وثيقه گير در صورت موافقت با اعطای تسهيالت، ضمن اعطای اذن مکتوب 
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خويش مبنی بر امکان فروش گواهی س��پرده کااليی توسط وثيقه گذار، فرم 
درخواس��ت توثيق گواهی س��پرده کااليی را تاييد و امضا نموده و به شرکت 

سپرده گذاری مرکزی ارايه می نمايد.
 ج: در صورت تاييد درخواس��ت توثيق گواهی س��پرده کااليی توسط شرکت 
س��پرده گذاری مرکزی، کارمزد توثيق توس��ط وثيقه گير از ميزان تسهيالت 
پرداختی به وثيقه گذار کس��ر و به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی واريز 
می گردد. در صورت عدم تاييد درخواس��ت توثيق، مراتب به وثيقه گير اطالع 

داده می شود.
 د: پس از تاييد درخواس��ت توثيق، شرکت سپرده گذاری مرکزی مراتب را به 

منظور اجرای مفاد اين بخش از دستورالعمل در سامانه منعکس می نمايد.
تبصره 1: پس از توثيق گواهی س��پرده کااليی، خروج کاال از انبار منوط به 

صدور مجوز توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی می باشد.
تبصره 2: در صورتی که پس از توثيق گواهی س��پرده کااليی توسط شرکت 
س��پرده گذاری مرکزی، وثيقه گير ظرف مدت 5 روز کاری، اقدام به پرداخت 
تس��هيالت و کارمزد توثيق ننمايد، گواهی س��پرده کاالي��ی از حالت توثيق 

خارج می گردد.
ماده32: وثيقه گي��ر می توان��د ب��ا اراي��ه درخواس��ت مکت��وب به ش��رکت 
س��پرده گذاری مرکزی از آخرين وضعيت گواهی  های س��پرده کااليی وثيقه 

شده به نفع وی اطالع حاصل نمايد.
ماده33:  مس��ئوليت تقويم و پايش ارزش گواهی س��پرده کااليی به منظور 

ارايه تسهيالت، بر عهده وثيقه گير است.
فص��ل دوم: معامله گواهی س��پرده کااليی توثيق ش��ده و پرداخت مطالبات 

وثيقه گير
ماده34:  در صورت عرضه گواهی سپرده کااليی توثيق شده توسط وثيقه گذار، 
چنانچه عرضه گواهی مزبور منجر به انجام معامله گردد، شرکت سپرده گذاری 
مرکزی پس از کس��ر مطالبات وثيقه گير و س��اير کسورات متعلقه، مابقی وجه 

معامله را از طريق کارگزار مربوطه به وثيقه گذار پرداخت می نمايد.
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م�اده35: در ص��ورت ع��دم تس��ويه مطالب��ات وثيقه گير در سررس��يد يا 
سررس��يد های مقرر، وثيقه گير با اعمال وکالت نامه موضوع بند الف ماده 31 
اين دس��تورالعمل و يا ارايه حکم دادگاه، مطاب��ق قوانين و مقررات حاکم بر 
بازار س��رمايه می تواند اقدام به معامله گواهی س��پرده کااليی وثيقه ش��ده يا 
خ��روج کاال از انب��ار در صورت عدم امکان معامله گواهی س��پرده کااليی در 

بورس نمايد.

 بخش نهم: فرايند تسويه و پاياپای گواهی سپرده کااليی
فصل اول: فرايند تسويه و پاياپای

ماده36:  ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی، عمليات پاياپای گواهی س��پرده 
کااليی و تس��ويه وجوه ناش��ی از معامالت و انتقال مالکيت گواهی س��پرده 

کااليی را بر عهده دارد.
ماده37: روز تس��ويه برای معامالت گواهی سپرده کااليی دو روز کاری پس 
از انجام معامله )T+2( خواهد بود. مهلت زمانی تسويه بر اساس مصوبه هيات 

مديره شرکت سپرده گذاری مرکزی قابل تغيير می باشد.
تبصره: کاهش مدت تسويه معامالت گواهی سپرده کااليی تا يک روز کاری پس 
از انجام معامله با درخواس��ت بورس و تأييد ش��رکت سپرده گذاری مرکزی اوراق 

بهادار و تسويه وجوه امکان پذير می باشد.1
ماده38: مسئوليت تسويه بهای گواهی سپرده کااليی خريداری شده در روز 

تسويه با کارگزار خريدار خواهد بود.
ماده39: در پايان هر روز، بورس پيام الکترونيکی انجام يا عدم انجام معامله 
را ک��ه حاوی اطالعات مربوط به معامالت انجام ش��ده آن روز می باش��د، از 
طريق س��امانه معامالتی به ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی ارسال می نمايد. 

فايل مذکور حداقل بايد شامل موارد زير در هر معامله باشد:
الف: تاريخ و زمان انجام معامله.

1 - الحاقيه مصوب 1395/03/04 هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار
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 ب: نماد معامالتی.
 ج: کد معامالتی فروشنده و خريدار گواهی سپرده کااليی.

 د: کد کارگزار فروشنده و خريدار.
 ه: تعداد گواهی سپرده کااليی.
 و: قيمت گواهی سپرده کااليی.

 ز: ارزش کلی معامله.
 ح: شماره مرجع معامله.

ماده40:  انتق��ال مالکيت گواهی س��پرده کااليی در روز انج��ام معامله و با 
توج��ه به اطالعات روزانه دريافتی مطابق ماده 39 اين دس��تورالعمل، در کد 
معامالتی فروش��نده و خريدار به صورت مکانيزه ثبت می شود و برای انتقال 
مالکيت گواهی س��پرده کااليی ني��ازی به تاييد مجدد فروش��نده يا خريدار 

نخواهد بود.
ماده41:  گواهی س��پرده کااليی بر اساس اطالعات دريافتی، از کد معامالتی 
فروشنده به کد معامالتی خريدار منتقل می شود و مسئوليت صحت اطالعات 

دريافتی بر عهده ارسال کننده آن می باشد.
ماده42:  به منظور تس��ويه کامل وجوه، هر کارگزار موظف اس��ت حساب يا 
حس��اب  های بانکی تسويه را طبق شرايطی که شرکت سپرده گذاری مرکزی 

مشخص می کند افتتاح نمايد.
تبصره: ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی حق نظارت، دريافت گزارش نقل و 
انتقاالت و به عنوان وکيل کارگزار، حق برداش��ت از حس��اب ياد ش��ده را به 

منظور انجام عمليات پاياپای وجوه ناشی از معامالت خواهد داشت.
ماده43:  شرکت سپرده گذاری مرکزی تا پايان هر روز معامالتی، خالص مبلغی 
را که بايد به هر کارگزار پرداخت يا از او دريافت کند، برای روز تسويه محاسبه 
و به صورت اطالعيه  از طريق سامانه، برای کارگزار مربوطه ارسال می نمايد. اين 
مبلغ با کسر ارزش کل خريد گواهی سپرده کااليی توسط کارگزار از ارزش کل 
فروش گواهی سپرده کااليی توس��ط وی، محاسبه می شود. در محاسبه ارزش 

خالص معامله، کسورات متعلقه مد نظر قرار می گيرد.
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م�اده44: در پاي��ان روز معامالت��ی، دو اطالعي��ه به ص��ورت مکانيزه برای 
کارگزاران ارسال می شود:

1: اطالعيه در خصوص پاياپای روزانه کارگزار که بايد شامل موارد زير باشد؛
الف: روز انجام معامله.
 ب: نام و کد کارگزار.

 ج: شماره اطالعيه.
 د: اقالم بدهکار و بستانکار کارگزار.

 ه�: تاريخ تسويه.
2: اطالعي��ه درخصوص تک تک معامالت به صورت جداگانه که بايد ش��امل 

موارد زير باشد؛
الف: تاريخ و ساعت انجام معامله.

 ب: نام و کد مشتری کارگزار.
 ج: شماره مرجع معامله.

 د: اقالم بدهکار و بستانکار مشتری کارگزار.
 ه�: تاريخ تسويه.

ماده45: درخصوص معامالت گواهی سپرده کااليی، کارگزار بدهکار موظف 
است مبلغ اعالم شده وفق ماده 43 اين دستورالعمل را حداکثر تا ساعت 12 
دومين روز کاری پس از انجام معامله )T+2( به حس��اب تس��ويه نزد شرکت 

سپرده گذاری مرکزی واريز نمايد.
ماده46: در روز تسويه، وجوه از حساب تسويه شرکت سپرده گذاری مرکزی 
برداش��ت و به حس��اب بانکی مخصوص کارگزاران بس��تانکار واريز می گردد. 
مبالغ واريزی به حس��اب هر کارگزار بس��تانکار برابر با خالص مبلغ وفق ماده 

43 اين دستورالعمل خواهد بود.
م�اده47: چنانچ��ه کارگزار درخصوص اطالعی های ک��ه طبق ماده 44 اين 
دس��تورالعمل درياف��ت می نمايد، اعتراض موجه و قاب��ل قبولی دارد، موظف 
اس��ت حداکثر تا س��اعت 15 فردای روز ارس��ال اطالعيه، اعتراض خود را به 
ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی اعالم نماي��د. مگر اين که کارگ��زار، اطالعيه 
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ديگری با عنوان اصالح اطالعيه اول دريافت کند.
ماده48: در صورت عدم رعايت ش��رايط مربوط به تس��ويه و پاياپای و نقض 
تعهدات کارگزار، ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی ضمن اطالع به س��ازمان، 

اقدامات زير را حسب مورد انجام می دهد:
ال��ف: انتقال مبال��غ موضوع ماده 43 اين دس��تورالعمل از مناب��ع در اختيار 

صندوق تضمين تسويه به حساب تسويه شرکت سپرده گذاری مرکزی
 ب: برداش��ت وثاي��ق کارگ��زار ب��ه نفع صندوق تضمين تس��ويه يا ش��رکت 

سپرده گذاری مرکزی
 ج: پيگيری وصول مطالبات و خسارات وارده به شرکت سپرده گذاری مرکزی 

از کارگزار مطابق ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار
 د: قطع بخشی از خدمات قابل ارايه به کارگزار عضو براساس مقررات مربوطه

 ه: اطالع به بورس جهت جلوگيری از انجام معامالت کارگزار

 فصل دوم: تسويه هزينه  های انبارداری

م�اده49: هزينه انب��ارداری تا پاي��ان روز انجام معامله در ب��ورس بر عهده 
فروش��نده و از روز بع��د از آن تا زمان دريافت کاال از انب��ار بر عهده خريدار 

خواهد بود.1
ماده50: هزينه  های انبارداری توس��ط ش��رکت سپرده گذاری مرکزی از وجه 
معامله کسر و به حساب انباردار و مابقی وجه معامله، پس از اعمال کسورات 

متعلقه، به حساب کارگزار فروشنده واريز می گردد.

 بخش دهم: تحويل کاال
م�اده51: دارنده گواهی س��پرده کااليی بايد قبل از انقض��ای اعتبار گواهی 
س��پرده کااليی جهت تحويل کاال، به انبار مربوطه مراجعه نمايد. در صورت 
عدم خروج کاال از انبار تا پايان ساعت کاری انبار در روز انقضای اعتبار گواهی 

1 - اصالحيه مصوب 1395/03/04 هيات مديره
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سپرده کااليی، گواهی مزبور قابليت معامله در بورس را نخواهد داشت.
ماده52: هرگون��ه خ��روج کاال از انبار، مس��تلزم اخذ تائيديه قبلی ش��رکت 

سپرده گذاری مرکزی می باشد.
ماده53: انباردار موظف است در زمان مراجعه دارنده گواهی سپرده کااليی 
جه��ت تحويل کاال، جدول زمان بندی انجام امور بارگيری را به وی و بورس 

اطالع رسانی نمايد.
ماده54: انباردار پس از اخذ درخواست تحويل و احراز هويت دارنده گواهی 
س��پرده کااليی و اطمينان از مالکيت وی بر گواهی س��پرده کااليی و وصول 
هرگون��ه هزينه انبارداری، حس��ب مورد از زمان س��پردن کاال به انبار يا روز 

معامله تا موعد تحويل، اقدام به تحويل کاال به وی می نمايد.
ماده55: مس��ئوليت هرگونه مغاي��رت در کميت و کيفيت کاالی دريافتی با 

مندرجات گواهی سپرده کااليی متوجه انباردار مربوطه می باشد.
ماده56: مس��ئوليت بارگي��ری و حمل کاال از انبار بر عه��ده دارنده گواهی 

سپرده کااليی می باشد.
بخش يازدهم: حل اختالف

ماده57: کليه اختالفات ميان اشخاص مرتبط با اين دستورالعمل، وفق ماده 
36 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ايران )مصوب آذرماه 1384( در 
صورت عدم حل و فصل در کميته سازش کانون کارگزاران، در هيات داوری 

سازمان رسيدگی خواهد شد.
بخش دوازدهم: ساير ضوابط و شرايط

ماده58: انباردار موظف اس��ت در صورت نياز به انبارگردانی، حداکثر 5 روز 
کاری قبل، مراتب را از طريق س��امانه به بورس و عموم اطالع رس��انی نمايد؛ 
در غي��ر اين صورت انباردار موظف به جبران کليه خس��ارات احتمالی وارده 

خواهد بود.
م�اده59: بورس موظف به اطالع رس��انی نام و مش��خصات انب��ار و انباردار، 
آدرس، ظرفيت انبار، هزينه  های انبار، س��اعت فعاليت انبار، زمان انبارگردانی 
و س��اير موارد پس از تائيد س��ازمان، حداکثر يک روز پس از صدور گواهی 

دستورالعمل پذيرش انبار و صدور، معامله و تسويه گواهی 
سپرده کااليی 
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پذيرش در فهرست انبار های پذيرفته شده می باشد.
ماده60: اطالع رس��انی در خص��وص ظرفيت خالی انباره��ا و کاال های قابل 

پذيرش، از طريق بورس انجام می گيرد.
ماده61: موارد پيش بينی نش��ده در اين دستورالعمل، مشمول ساير قوانين و 

مقررات حاکم بر معامالت در بازار سرمايه است.
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دستورالعمل بازار فرعی بورس کاالی ايران 
)مصوب مورخ 1391/11/23 هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار(

 بخش اول: تعاريف
م�اده 1: اصطالحات و واژه هاي تعريف  ش��ده در ماده ي��ک قانون بازار اوراق 
بهادار جمهوری اسالمی ايران مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسالمی، 
اساسنامه شرکت بورس کاالی ايران، دستورالعمل پذيرش کاال و اوراق بهادار 
مبتن��ی بر کاال در بورس کاالی ايران، دس��تورالعمل معام��الت کاال و اوراق 
بهادار مبتنی بر کاال در بورس کاالی ايران و دس��تورالعمل تس��ويه و پاياپای 
معامالت بورس کاالی ايران با همان تعاريف در اين دستورالعمل به کار رفته 

 است. ساير اصطالحات به صورت زير تعريف می شوند: 
1. اموال غيرمنقول: عبارت اس��ت از امالک و مس��تغالت ب��ا کاربری  های 
گوناگ��ون اع��م از اداری، تجاری، مس��کونی و اراضی زراعی. ش��رايط اموال 

غيرمنقول قابل معامله در بورس به تصويب هيات پذيرش می رسد.
2. بازار فرعی: بازاری اس��ت که براساس تبصره ماده 4 دستورالعمل پذيرش 
کاال و اوراق بهادار مبتنی بر کاال در بورس کاالی ايران به پيش��نهاد بورس به 

تصويب هيات مديره سازمان رسيده است 
3. س�ند تس�ويه خارج از پاياپای: سندی اس��ت که جهت اتمام فرايند 
معامله در بورس، به اتاق پاياپای ارايه می گردد و طی آن فروش��نده به ايفای 
تعهدات طرفين در چارچوب شرايط اعالمی در اطالعيه عرضه اقرار می نمايد. 

فرم اين سند به تصويب هيات مديره بورس می رسد.
4. کميته عرضه: کميته عرضه موضوع بند 9 ماده 1 دس��تورالعمل پذيرش 
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کاال و اوراق به��ادار مبتن��ی بر کاال در بورس کاالی ايران اس��ت که عالوه بر 
وظايف و اختيارات محوله در دس��تورالعمل مذکور در خصوص پذيرش کاال 
در بازار فرعی و همچنين ساير وظائف و اختيارات محوله در اين دستورالعمل 

نيز اتخاذ تصميم می نمايد.
5. عرضه يکجا: عرضه کاال به صورت يکجا و توسط يک عرضه کننده است.

 بخش دوم: اقدامات پيش از عرضه
ماده 2: جهت پذيرش هر کاال در بازار فرعی بايد حداقل ش��رايط زير احراز 

گردد:
1: ممنوعيت يا محدوديت قانونی برای معامله کاال وجود نداشته باشد.

2: کاال دارای مش��خصات، ش��رايط و کيفيت قابل احراز بوده و امکان تطبيق 
کيفيت آن با شرايط اعالمی در اطالعيه عرضه برای بورس و خريداران وجود 

داشته باشد.
3: عرضه کنن��ده کاال توانايی تودي��ع وثايق الزم را جهت تضمين تحويل کاال 
نزد اتاق پاياپای داش��ته باش��د و محدوديت قانونی جه��ت انجام معامله وی 

وجود نداشته باشد.
تبصره: کااليی که توسط يک عرضه کننده در ساير بازار های بورس پذيرفته 
شده باشد، قابليت پذيرش توسط همان عرضه کننده در بازار فرعی را ندارد.

م�اده 3: کاال ه��ای موضوع ماده 2 اين دس��تورالعمل، از جمله کاال های زير 
می باشند:

1: اموال غيرمنقول.
2: کاال هايی که طبق مقررات شرايط پذيرش در بازار معامالت کاالی فيزيکی 

را از دست می دهند.
3: کاال های فاقد شرايط پذيرش در بازار معامالت کاالی فيزيکی پس از تاييد 

هيات پذيرش.
ماده 4: درخواست پذيرش کاال جهت عرضه در بازار فرعی به همراه مدارک 
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زير بايد توسط مشاور پذيرش به بورس ارايه شده و پس از احراز کامل بودن 
مدارک در بورس ثبت شوند:

1: پرسشنامه پذيرش و فرم شناسه کاال.
2: فرم سفارش فروش.

3: رسيد پرداخت حق پذيرش.
4: مس��تندات الزم جهت احراز مالکيت عرضه کننده بر کاالی مورد پذيرش 

که در خصوص هر نوع کاال توسط هيات مديره بورس تعيين می گردد.
5: تعهد عرضه کننده مبنی بر فراهم نمودن ش��رايط مورد درخواست بورس 

جهت بازديد متقاضيان خريد از کاالی مورد پذيرش.
6: اص��ل يا کپی برابر اصل مس��تندات کاال های وارداتی که فهرس��ت آن در 

پرسشنامه پذيرش قيد شده است.
7:  تائيدي��ه مراجع ذيصالح در خصوص کاالهائ��ی که عرضه آن ها به عموم 

مشمول رعايت ضوابط خاص يا اخذ مجوزهاي قانوني می باشد.
8: قرارداد مشاور پذيرش.

9: ساير اطالعات و اسناد به تشخيص متقاضی يا درخواست کميته عرضه.
تبصره 1: بورس مس��تندات مربوط به مش��خصات و يا اس��تاندارد کاال را در 
قالب اميدنامه در سايت رس��می خود درج و منتشر می نمايد، اميدنامه جزو 

الينفک اطالعيه عرضه است. 
تبصره 2: در صورت تش��خيص کميته عرضه، گزارش ارزشيابی کاال توسط 

مراجع ذيصالح بايد ارايه گردد.
تبص�ره 3: فرمت پرسش��نامه پذيرش، ف��رم شناس��ه کاال، اميدنامه و فرم 

سفارش فروش به تصويب هيات مديره بورس می رسد.
م�اده 5: جهت هر نوبت عرض��ه کاال در بازار فرعی بايد درخواس��تی مجزا 
ب��ه بورس ارايه ش��ده و موافقت کميته عرضه اخذ ش��ود. عرضه يک کاال در 
ب��ازار فرعی دليلی بر ام��کان تداوم عرضه آن بدون ط��ی الزامات اين بخش 

دستورالعمل نمی باشد.
م�اده 6: کميت��ه عرضه حداکث��ر 5 روز کاری پس از دريافت مس��تندات و 
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اطالعات کامل موضوع ماده 4 اين دستورالعمل نظر خود مبنی بر موافقت يا 
عدم موافقت با پذيرش کاال در بازار فرعی بورس را اعالم می نمايد.

م�اده 7: در ص��ورت موافقت کميت��ه عرضه با پذي��رش کاال در بازار فرعی، 
بورس موظف است اميدنامه کاالی پذيرش شده و ساير مستندات مربوطه را 
به س��ازمان ارسال نمايد. در صورتی که سازمان ظرف 3 روز کاری نظر خود 
را مبنی بر عدم عرضه به بورس اعالم نکند، بورس می تواند نس��بت به انتشار 

عمومی اميدنامه اقدام نمايد.
تبصره 1: کليه مدارک و مس��تنداتي که در جريان بررس��ي پذيرش کاالها 
در بازار فرعی ارايه مي گردد، بايد مس��تقال در سوابق بورس نگهداري شده و 

حسب در خواست سازمان بالفاصله ارايه گردد.
تبص�ره 2: در صورتي که س��ازمان تش��خيص دهد که در جريان بررس��ی و 
موافقت با پذيرش کاالها در بازار فرعی يا نحوه و ميزان اطالعات ارايه شده، 
مقررات رعايت نش��ده اس��ت، می تواند از عرضه کاال در بازار فرعی جلوگيری 

نمايد.
م�اده 8: پ��س از پذيرش و تا قبل از عرض��ه کاال در بازار فرعی هر زمان که 
کميته عرضه تش��خيص دهد کاال ش��رايط پذيرش در بازار فرعی را از دست 
داده يا عرضه کننده آن مقررات را نقض کرده است، پذيرش آن کاال در بازار 

فرعی را لغو و از عرضه کاال در بازار فرعی جلوگيری خواهد کرد.
تبصره: پس از هر نوبت عرضه کاال، پذيرش آن در بازار فرعی طبق ترتيبات 

اين دستورالعمل خود بخود لغو می گردد.
م�اده 9: در خص��وص کاال هايی که قب��ال در بازار معام��الت کاالی فيزيکی 
پذيرفته ش��ده و طبق مقررات تعليق می شوند، فرايند پذيرش در بازار فرعی 

به شرح زير می باشد:
1: در صورت تعليق کاالی يک عرضه کننده در بازار معامالت کاالی فيزيکی 
بورس گزارش کارشناسی پذيرش کاال در بازار فرعی را به کميته عرضه ارايه 
می کن��د و در خصوص پذيرش کاالی مذکور در بازار فرعی طبق مواد 6 و 7 

اين دستورالعمل تصميم گيری می شود.
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2: در ص��ورت پذي��رش کاال در بازار فرعی مطابق بن��د 1 اين ماده، حداکثر 
زم��ان معامل��ه کاال در اين ب��ازار 3 ماه از تاريخ تعليق خواه��د بود. طی اين 
مدت رعايت ماده 5 اين دس��تورالعمل الزامی نبوده و ضرورتی به طی فرايند 

پذيرش برای هر نوبت عرضه نخواهد بود.
3: طی دوره س��ه ماه��ه موضوع بند فوق هر زمان که کاال رفع تعليق ش��د، 
معامالت کاال در بازار فرعی متوقف و در بازار معامالت کاالی فيزيکی از سر 

گرفته خواهد شد.
4: در صورت تداوم تعليق تا پايان دوره س��ه ماهه بورس بايد گزارشی مبنی 
بر تصميم گيری در خصوص تداوم تعليق در بازار معامالت کاالی فيزيکی به 

هيات پذيرش ارايه نمايد.
5: در صورتی ک��ه هيات پذيرش تداوم تعليق را تصويب نمايد، کاال کماکان 
در بازار فرعی معامله خواهد شد، ليکن ضروری است به ازای هر نوبت عرضه 
فرايند پذيرش کاال در بازار فرعی حسب ضوابط اين دستورالعمل انجام شود.

6: حداکث��ر زمان تداوم پذيرش و معامل��ه کاال های موضوع اين ماده در بازار 
فرعی 6 ماه از زمان تعليق کاال در بازار معامالت کاالی فيزيکی خواهد بود و پس 
از پايان مدت مذکور پذيرش کاال به صورت خودکار در بازار فرعی لغو می گردد.

 بخش سوم: ضوابط عرضه و معامالت
ماده 10: در بازار فرعی دو نوع عرضه به شرح ذيل انجام می شود. روش عرضه 

توسط کميته عرضه و براساس درخواست عرضه کننده تعيين می شود:
1: عرضه به روش حراج حضوری.

2: عرضه يکجا.

فصل اول: ضوابط عرضه و معامالت به روش حراج حضوری

ماده 11: در عرضه به روش حراج حضوري، ثبت س��فارش، معامالت، تسويه، 
پاياپاي و تحويل کاال وفق مقررات بازار معامالت کاالي فيزيکي بورس خواهد بود.
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م�اده 12: در عرضه به روش حراج حض��وری، در صورت عدم معامله کاال به 
ميزان حداقل خريد جهت کشف نرخ، عرضه کننده می تواند تا پنج روز کاری 
پس از اولين عرضه اق��دام به عرضه مجددکاالی خود نمايد. در صورت عدم 
فروش کاال در دومين عرضه، عرضه کاال در بورس منوط به ارايه درخواس��ت 

به بورس و طی مجدد فرايند پذيرش و عرضه خواهد بود.

فصل دوم: ضوابط عرضه و معامالت به روش عرضه يکجا

ماده 13: در عرضه يکجا، کارگزار فروشنده در صورتی مجاز به عرضه خواهد 
ب��ود که معادل 3 درصد ارزش کاالی موضوع معامله براس��اس قيمت پايه را 
به صورت نقد يا ضمانت نامه بانکی بدون قيد و ش��رط از فروشنده دريافت و 
حسب مورد به حساب اتاق پاياپای واريز يا به اين اتاق تحويل دهد و تأييديه 

اتاق پاياپای را مبنی بر سپردن تضامين مربوطه به بورس ارايه کند.
تبصره 1: عرضه  کنندگان دولتی از ش��مول اين ماده مس��تثنی می باش��ند. 
درخصوص س��اير دس��تگاه  های اجرايی موض��وع ماده )5( قان��ون مديريت 
خدمات کشوری که نسبت به عرضه يکجای کاال اقدام می نمايند، اخذ وجوه 
ي��ا تضامي��ن ديگر جهت عرضه کاال بر اس��اس مصوبه هيات مديره ش��رکت 
موضوع بند )19( ماده )1( دس��تورالعمل تس��ويه و پاياپای معامالت بورس 

کاالی ايران، خواهد بود.
تبصره 2: در صورتی که کارگزار فروش��نده پس از انتش��ار اطالعيه عرضه و 
قب��ل از اولي��ن روز عرضه، انصراف کتبی خ��ود را از عرضه اعالم نمايد و اين 
انص��راف مورد تاييد بورس قرار گيرد ي��ا چنانچه به دليل عدم وجود خريدار 
معامله انجام نشود، تضامين وی با تاييد بورس مبنی بر عدم مغايرت اقدامات 
کارگ��زار با مقررات در جريان معامله مذکور، حداکثر تا دو روز کاری پس از 

زمان انصراف يا پايان جلسه معامالت مسترد می شود.
ماده 14: در عرضه يکجا، کارگزار خريدار در صورتی مجاز به ورود سفارش به 
سامانه معامالتی است که معادل 3 درصد ارزش کاالی موضوع معامله براساس 
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قيمت پايه را به صورت نقد يا ضمانت نامه بانکی بدون قيد و شرط از مشتری 
دريافت و حس��ب مورد به حساب اتاق پاياپای واريز يا به اين اتاق تحويل دهد 

و تأييديه اتاق پاياپای را مبنی بر اخذ تضامين مربوطه به بورس ارايه کند.
تبصره: در صورتی که کارگزار خريدار موفق به انجام معامله نگردد، تضامين 
وی ب��ا تايي��د بورس مبنی بر ع��دم مغايرت اقدامات کارگ��زار با مقررات در 
جري��ان معامله مذکور، حداکثر ت��ا 2 روز کاری پس از زم��ان انجام معامله 

مسترد می شود.
ماده 15: اطالعيه عرضه يکجا بايد حداقل 5 روز کاری قبل از عرضه توسط 

بورس منتشر شود. اين اطالعيه حداقل حاوی اطالعات زير است:
1: نام و مشخصات کاالی مورد عرضه و عرضه کننده.

2: تاريخ عرضه.
3: نوع معامله، در معامله س��لف ذکر سررسيد تحويل کاال و در معامله نسيه 

ذکر شرايط پرداخت.
4:  قيمت پايه.

5: نحوه تسويه وجه معامله ازجمله نقدی يا اقساطی بودن ثمن معامله و در 
صورت اقساطی بودن نحوه تقسيط و وثايق مورد نياز.

6: اعالم مهلت  های واريز بخش نقدی وتنظيم س��ند تس��ويه خارج از پاياپای 
طبق مقررات شامل روز و ساعت پايان مهلت  های مذکور

7: شرايط و مهلت بازديد از کاال.
8: اطالعات خاص کاالی مورد عرضه طبق مقررات يا درخواست بورس.

تبصره 1: در خصوص اموال غيرمنقول حداقل فاصله زمانی انتش��ار اطالعيه 
عرضه تا زمان عرضه با توجه به زمان مورد نياز جهت بررسی و بازديد از اين 

اموال، طبق ماده 36 اين دستورالعمل، قابل افزايش است.
تبصره 2: مهلت  های موضوع بند 6 اين ماده حداقل 5 روزکاری و حداکثر 30 
روز کاری پس از انجام معامله خواهد بود. اين مهلت با پيشنهاد عرضه کننده، 

توسط مديرعامل بورس تعيين می شود.
ماده 16: محدوديت نوسان قيمت در خصوص عرضه يکجا اعمال نمی شود.

دستورالعمل بازار فرعی بورس کاالی ايران 



مجموعه قوانین و مقررات بورس کاالي ايران 366

ماده 17: وظايف و تعهدات طرفين معامله صرفا در چارچوب شرايط مندرج 
در اطالعي��ه عرضه و مقررات مربوطه بوده و ش��رايط معامله پس از انتش��ار 

اطالعيه عرضه قابل تغيير نمی باشد.
ماده 18: پس از انتش��ار اطالعيه عرضه توس��ط بورس، فروشنده نمی تواند از 
عرضه يکجا در بورس خودداری نمايد، مگر اينکه مراتب و داليل انصراف خود 
را قبل از عرضه به بورس اعالم و موافقت بورس را اخذ نمايد در صورت انصراف 
فروش��نده بر خالف ترتيبات فوق، موضوع جهت رسيدگی به تخلفات احتمالی 

اشخاص تحت نظارت به مرجع رسيدگی به تخلفات ارجاع خواهد شد.
م�اده 19: در صورت تمايل فروش��نده به انتش��ار آگهی ف��روش در جرايد، 
اطالعات مندرج در آن نبايد با اطالعات ارايه ش��ده به بورس مغايرت داشته 
باش��د. در صورت مغايرت، اطالعات منتشر شده در سايت رسمی بورس قابل 

استناد می باشد.
م�اده 20: در معامالت عرضه يکجا هر کارگزار خريدار تنها می تواند در قالب 
يک سفارش خريد رقابت نمايد و امکان شرکت در رقابت توسط يک کارگزار 

با سفارش  های مختلف برای چند شخص يا گروه وجود ندارد.
ماده 21: يک کارگزار در عرضه يکجا نمی تواند همزمان در دو س��مت عرضه 

و تقاضا فعاليت نمايد.
ماده 22: حداقل تغيير قيمت مجاز هر سفارش در عرضه يکجا، توسط هيات 

مديره بورس تعيين و در اطالعيه عرضه يکجا اعالم می شود.
تبص�ره: مديرعامل بورس می تواند براس��اس وضعيت ب��ازار، حداقل تغيير 
قيمت مجاز هر س��فارش را از س��ومين جلس��ه معامالتی به بعد تغيير دهد، 
ليکن بايد قبل از ش��روع جلس��ه معامالتی، مراتب را از طريق سايت رسمی 

خود به اطالع عموم برساند.
ماده 23: س��فارش خريد کارگزار بايد برابر کل کاالی عرضه ش��ده باش��د. 
همچنين قيمت تعيين ش��ده در س��فارش  های خريد نباي��د کمتر از قيمت 

پای های باشد که در اطالعيه عرضه اعالم شده است.
ماده 24: کاهش قيمت س��فارش خريد ثبت ش��ده در س��امانه معامالتی يا 



367

ول
ل ا

ص
ف

وم
 د

صل
ف

رم
چها

ل 
ص

ف
وم

س
ل 

ص
ف

ورود س��فارش با قيمتی کمتر از باالترين سفارش خريد ثبت شده در سامانه 
معامالت��ی، مجاز نمی باش��د و حذف س��فارش خريد فق��ط در صورت ثبت 

سفارش خريد با قيمت باالتر در سامانه معامالتی مجاز است.
ماده 25: عرضه توس��ط کارگزار فروش��نده تنها در صورتی مجاز اس��ت که 
از زمان ثبت بهترين س��فارش خريد در س��امانه معامالتی حداقل سه دقيقه 

گذشته باشد.
م�اده 26: در صورتی ک��ه از زمان ثبت بهترين س��فارش خريد، 15 دقيقه 
گذش��ته باش��د و س��فارش خريدي با قيمت باالتر طی اين مدت ثبت نشده 
باش��د، و قيمت اين سفارش مساوي يا بيش��تر از قيمت پايه باشد، عرضه به 
بهترين س��فارش خريد، از طريق کارگزار فروش��نده يا به صورت خودکار در 
سامانه معامالتی انجام خواهد شد. در هر حال بعد از گذشت 15 دقيقه، ادامه 

رقابت توسط کارگزاران خريدار مجاز نمی باشد.
م�اده 27: در صورت��ی که در پايان جلس��ه معامالتی، زم��ان ثبت بهترين 
س��فارش خريد ثبت شده قبل از 10 دقيقه پايانی بوده و قيمت اين سفارش 
مساوی يا بيشتر از قيمت پايه باشد عرضه به بهترين سفارش خريد، از طريق 
کارگزار فروشنده يا به صورت خودکار در سامانه معامالتی انجام خواهد شد.

ماده 28: نحوه اجرای فني مواد 26 و 27 در سامانه معامالتی توسط بورس 
تعيين می شود. عدم اقدام کارگزار فروشنده مطابق روش  های اجرايی تعيين 
ش��ده توسط بورس تخلف محسوب شده و موضوع جهت رسيدگی به مرجع 

رسيدگی به تخلفات ارجاع خواهد شد.
م�اده 29: در صورت ثبت س��فارش خريد در 10 دقيق��ه پايانی بازار، ادامه 
رقابت به جلس��ه معامالتی بعد موکول شده و کارگزار دارای بهترين سفارش 
خريد موظف اس��ت س��فارش خود را با بهترين قيم��ت روز قبل، در ابتدای 

جلسه معامالتی بعد وارد سامانه نمايد.
م�اده 30: قطعيت معامله در عرض��ه يکجا منوط به پرداخت بخش نقدی از 
س��وی خريدار و ارايه سند تسويه خارج از پاياپای مطابق مقررات و با رعايت 

موارد زير می باشد:
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1: خريدار مکلف اس��ت از طريق کارگزار خود طی مهلت واريز بخش نقدی 
معامله، نس��بت به تس��ويه بخش نقدی معامله از طريق ات��اق پاياپای اقدام 

نمايد.
2: در صورتی که خريدار مطابق مقررات، برنده رقابت بوده و ش��رايط تحقق 
معامله مندرج در اطالعيه عرضه را فراهم نمايد، فروش��نده مکلف به امضای 

سند تسويه خارج از پاياپای و ارايه آن به کارگزار خود می باشد.
3: کارگزار فروشنده مکلف است سند تسويه خارج از پاياپای بخش غيرنقدی 
را که پس از تامين ش��رايط اعالمی معامله از س��وی خريدار و ايفای تعهدات 
ناشی از معامله تکميل شده است، به بورس تسليم نمايد. تسليم سند مذکور 
که با رعايت ترتيبات فوق به امضای فروش��نده رسيده است، موجب قطعيت 

معامله در بورس خواهد شد.
4: در ص��ورت عدم واري��ز بخش نقدي معامله طبق ش��رايط اطالعيه عرضه 
به حس��اب اتاق پاياپای در موعد مقرر يا عدم ايفای س��اير تعهدات ناشی از 
معامله از س��وی خريدار )که توس��ط هيات داوری يا بنا به اقرار طرفين برای 
اتاق پاياپای محرز ش��ده باش��د( اتاق پاياپای کليه کارمزدها و ساير کسورات 
مصوب را از محل تضامين موضوع ماده 14 اين دس��تورالعمل کس��ر و مابقی 
آن را به عنوان وجه الضمان ناش��ی از عدم انجام تعهدات خريدار به حس��اب 

کارگزار فروشنده جهت پرداخت آن به فروشنده واريز می نمايد.
5: در صورتی که فروش��نده علی رغم ايفای تعهدات از سوی خريدار به شرح 
مفاد اين دستورالعمل، از امضای سند تسويه خارج از پاياپای خودداری نمايد 
)اين موضوع بايد توسط هيات داوری يا بنا به اقرار طرفين برای اتاق پاياپای 
محرز شده باشد(، کليه کارمزد های مربوط به معامله از محل تضمين موضوع 
ماده 13 اين دس��تورالعمل کس��ر و مابقی به عنوان وجه الضمان به خريدار 

پرداخت می گردد. 
6: در صورت عدم تس��ليم س��ند تس��ويه خارج از پاياپای از س��وی کارگزار 
فروش��نده به اتاق پاياپای، معامله محقق نشده و به اختالف طرفين براساس 
ترتيب��ات مقرر در ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اس��المی ايران 
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رسيدگی خواهد شد. 
7: در صورت��ی که معامله به هر دليل محقق نش��ود، بخش نقدی واريزی از 
سوی خريدار )غير از 3 درصد موضوع ماده 14 اين دستورالعمل( به کارگزار 

خريدار جهت پرداخت به خريدار مسترد خواهد شد.
تبصره: دس��تگاه ها و شرکت  های دولتی و ساير دستگاه  های اجرايی موضوع 
ماده 5 قانون مديريت خدمات دولتی از شمول حکم بند 5 اين ماده مستثنی 

هستند.
ماده 31: ارايه س��ند تس��ويه خارج از پاياپای به بورس و تاييد معامله توسط 
ب��ورس، به منزله تحقق قطعی و پايان فرايند معامله و تس��ويه آن در بورس 
اس��ت و بورس در خصوص ايفای تعهدات ناش��ی از معامله از سوی طرفين، 
از جمله تحويل کاال و تس��ويه بخش غير نقدی معامله هيچ گونه مس��ئوليتی 

نخواهد داشت.

 بخش چهارم: ضوابط اختصاصی عرضه و معامالت 
اموال غيرمنقول

ماده 32: اطالعات خ��اص اموال غيرمنقول که بايد در قالب اطالعيه عرضه 
منتشر گردد، شامل موارد زير است:

نشانی مال غيرمنقول.. 1
پالک ثبتی.. 2
نوع کاربری ملک.. 3
مساحت عرصه و اعيان به تفکيک.. 4
مشخصات مستحدثات، ابنيه و تاسيسات.. 5
قيمت کارشناسی.. 6
مهلت و نحوه بازديد.. 7
فرم مبايعه نامه.. 8

تبص�ره: قيمت کارشناس��ی موضوع بند 6 اين ماده توس��ط کارش��ناس يا 
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کارشناس��ان رس��می دادگس��تری تعيين و گزارش کارشناس��ی مربوطه به 
پيوست اطالعيه عرضه منتشر می شود.

ماده 33: پس از انتشار اطالعيه عرضه و طبق مهلت بازديد تعيين شده در 
آن، مش��تريان می توانند با اخذ معرفی نامه از کارگ��زار خود که دارای مجوز 
معامله در بازار فرعی می باشد، اقدام به بازديد از اموال غيرمنقول عرضه شده 

نمايند.
ماده 34: ضوابط نحوه تعيين کارش��ناس يا کارشناسان رسمی دادگستری، 

توسط هيات مديره بورس تصويب می گردد. 
ماده 35: کميته عرضه برای پذيرش مال غير منقول، مفاد گزارش کارشناس 
يا کارشناس��ان رسمی دادگستری و شرايط مندرج در آن را مالک عمل قرار 
می دهد و مس��ئوليت اصالت اس��ناد و صحت ارزيابی  های ارايه شده بر عهده 

عرضه کننده و کارشناس يا کارشناسان رسمی دادگستری خواهد بود.
ماده 36: مهلت بازديد و بررس��ی اموال غيرمنقول توس��ط کميته عرضه و 
با توجه به ش��رايط خاص مورد معامله و ماهيت دارايی تعيين می ش��ود. اين 

مهلت حداقل 10 روز کاری و حداکثر 30 روز کاری باشد.
م�اده 37: بورس حس��ب مورد از عرضه يا تداوم عرض��ه اموال غير منقولی 
ک��ه دارای ممنوعيت يا محدوديت قانونی در نقل و انتقال بوده و امالکی که 
هرگونه پرونده قضايی و شبه قضايی در مورد آن ها طرح و در حال رسيدگی 
اس��ت و اس��ناد رهنی و نيز امالکی که در رابطه با آن ها حکم الزم االجرا از 
مراجع ذيصالح صادر ش��ده و به بورس ارايه ش��ده است خودداری می نمايد. 

مسئوليت اطالع دادن موضوع مذکور بر عهده عرضه کننده می باشد.
ماده 38: در معامالت اموال غيرمنقول، مبايعه نامه امضا ش��ده طبق فرمتی 
که در اطالعيه عرضه ارايه ش��ده اس��ت، جزو الينفک س��ند تسويه خارج از 
پاياپای می باش��د. اين مبايعه نامه در مرجعی ک��ه هيات مديره بورس تعيين 

می کند و طبق ترتيبات اجرايی مصوب آن هيات مديره، تنظيم می گردد.
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 بخش پنجم: ساير موارد
ماده 39: موارد پيش بينی نش��ده در اين دس��تورالعمل، تابع ساير رويه ها و 

قواعد معامالتی مصوب بورس است.
ماده 40: در خصوص انتشار اطالعات معامالت در بازار فرعی بورس، اطالعات 
مربوط به قيمت معامله اعم از قيمت کمترين، بيش��ترين، ميانگين موزون و 
پايانی معامالت و تغييرات آن، موضوع بند هايی از ماده 2 دستورالعمل انتشار 
اطالعات معامالت توس��ط بورس کاالی ايران مص��وب 1388/11/17 هيات 

مديره سازمان قابل انتشار نمی باشد.
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دستورالعمل اجرايی معامالت برخط کاال و اوراق بهادار
 مبتنی بر کاال در بورس کاالی ايران

)مصوب 1392/8/13 هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار(

اي��ن دس��تورالعمل به منظ��ور اجرای س��فارش  های خريد و يا فروش��ی که 
به صورت برخط )Online( به س��امانه معامالتی ارس��ال می شود، در تاريخ 
1392/08/13 شامل 22 ماده و 11 تبصره و 2 پيوست به تصويب هيات مديره 

سازمان بورس و اوراق بهادار رسيد.
ماده 1: اصطالحات و واژه  هايی که در ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری 
اس��المی ايران مصوب آذرماه 1384مجلس ش��ورای  اس��المی، دس��تورالعمل 
معامالت کاال و اوراق بهادار مبتنی بر کاال در بورس کاالی ايران و دستورالعمل 
پذيرش کاال و اوراق بهادار مبتنی بر کاال در بورس کاالی ايران تعريف شده اند، 
به همان مفاهيم در اين دستورالعمل به کار رفته اند. واژه  های ديگر دارای معانی 

زير می باشند:
عضو: کارگزار پذيرفته شده در بورس است که خدمات دسترسی برخط بازار را به 

مشتری ارايه می نمايد.
دسترس�ی برخط بازار: فرايندی اس��ت که طی آن س��فارش  های خريد و 
ف��روش و همچني��ن عمليات تغيير و يا انصراف از آن ها توس��ط مش��تری از 
طريق زيرساخت دسترسی برخط بازار جهت اجرا به سامانه معامالتی ارسال 

می شود.
زيرساخت دسترسی برخط بازار: زيرساختی است که به منظور دسترسی 

برخط به بازار توسط عضو استقرار يافته و استفاده می شود.
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سفارش: درخواس��ت خري��د يا فروش کاال و اوراق به��ادار مبتنی بر کااليی 
است که توسط مشتری از طريق زيرساخت دسترسی برخط بازار، جهت اجرا 

به سامانه معامالتی، ارسال می شود.
کد کاربری: شناسه ش��خص ثبت کننده سفارش ها در زيرساخت دسترسی 

برخط بازار است.
مشتری: شخص حقيقی يا حقوقی است که متقاضی خريد يا فروش کاال يا 
اوراق بهادار مبتنی بر کاال از طريق خدمات دسترسی برخط بازار می باشد و 

حائز شرايط مندرج در مواد 9 و 10 اين دستورالعمل است.
ماده 2: سفارش ها بايد مطابق مقررات، ضوابط معامالتی و مصوباتی باشد که 

توسط سازمان تعيين می شود.
ماده 3: شرکت  های ارايه دهنده زيرساخت دسترسی برخط بازار بايد شرايط 

زير را دارا باشند:
الف: صالحيت دسترس��ی به س��امانه  های معامالتی و اطالعاتی بازار سرمايه 

طبق ضوابط سازمان
ب: اخذ تاييديه زيرس��اخت دسترس��ی برخط بازار براس��اس پيوست 2 اين 

دستورالعمل
م�اده 4: ش��رکت  های ارايه دهنده زيرس��اخت دسترس��ی برخط ب��ازار بايد 
درخواس��ت خ��ود را جهت اخ��ذ تاييديه به س��ازمان ارايه کنند. زيرس��اخت 
دسترس��ی برخط بازار در صورتی مورد تاييد س��ازمان خواهد بود که از حيث 
مواردی از قبيل امنيت، حف��ظ اطالعات محرمانه، قابليت  های فنی و امکانات 
نرم افزاری و س��خت افزاری به ترتيبی که در پيوس��ت 2 اين دستورالعمل ذکر 

شده است، شرايط الزم را دارا باشد.
تبصره 1: در صورت تاييد ش��رايط زيرس��اخت دسترسی برخط بازار توسط 
س��ازمان، شرکت ارايه دهنده زيرس��اخت دسترس��ی برخط بازار بايد نسخه 
اجراي��ی نرم اف��زار را جهت پلمپ به بورس ارايه نمايد. بديهی اس��ت هرگونه 
تغيير در نرم افزار يا به روزرس��انی آن مس��تلزم طی فرايند موضوع اين ماده 

می باشد.
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تبصره 2: ش��رکت  های ارايه دهنده زيرس��اخت دسترس��ی برخط بازار بايد 
درخواست خود را الزاما از طريق يکی از اعضا به سازمان ارايه نمايند.

تبصره 3: مادامی که ش��رکت  های ارايه دهنده زيرس��اخت دسترسی برخط 
بازار، خدمات معامالت برخط را ارايه می نمايند بايد ضمن حفظ شرايط اوليه 
جهت اخذ تاييديه، ش��رايط مقرر در بند »ب« پيوست 2 اين دستورالعمل را 

نيز رعايت نمايند.
ماده 5: در صورتی که بنابه تشخيص سازمان، هر يک از شرايط اخذ تاييديه 
زيرس��اخت دسترسی برخط بازار يا تداوم ارايه خدمات رعايت نشود، سازمان 
می تواند اقدام به تعليق ويا ارس��ال اخطار با قيد مهلت احراز مجدد ش��رايط 
نمايد. در صورتی که در پايان مهلت اعالمی س��ازمان، که حداکثر س��ه ماه 
می باش��د، مغايرت ها رفع نگردد سازمان حس��ب مورد اقدام به تعليق، تداوم 

تعليق يا لغو تاييديه صادره خواهد نمود.
ماده 6: عضو بايد در موارد زير از سازمان مجوز دريافت نمايد:

الف: بهره برداری از زيرساخت دسترسی برخط بازار،
ب: تغيير در نسخه زيرساخت دسترسی برخط بازار مورد استفاده،

تبصره: اخذ مجوز موضوع اين ماده، رافع مسئوليت عضو در خصوص رعايت 
قوانين و مقررات مربوط به معامالت برخط کاال يا اوراق بهادار مبتنی بر کاال 

نمی باشد.
ماده 7: درخواس��ت اخذ مجوز موضوع ماده 6 اين دستورالعمل بايد توسط 
عضو کتبا و به همراه مس��تندات مورد نياز به س��ازمان ارايه شود. در صورت 
کامل بودن اطالعات و مس��تندات فوق، سازمان نظر خود را مبنی بر پذيرش 

يا رد درخواست ارايه شده به عضو متقاضی کتبا اعالم می نمايد.
م�اده 8: کليه مس��ئوليت  های قانون��ی و مقرراتی عضو و مش��تريان وی در 
قب��ال اس��تفاده از خدمات دسترس��ی برخط بازار و معامالت انجام ش��ده از 
اين طريق، بر عهده عضو می باش��د. در صورت وجود شرايطی مبنی بر نقض 
مقررات و يا ايجاد مخاطره در ش��فافيت و منصفانه بودن بازار، عضو می تواند 
اقدامات پيشگيرانه ای از قبيل محدودکردن دسترسی مشتريان به زيرساخت 
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دسترسی برخط بازار به عمل آورد.
ماده 9: عضو در صورتی می تواند خدمات دسترسی برخط بازار را در اختيار 
مشتری قرار دهد که طبق ضوابط ابالغی سازمان، داشتن شرايط زير توسط 

مشتری را بررسی و احراز نمايد.
1: دانش الزم در خصوص فرايند ورود سفارش از طريق زيرساخت دسترسی 

برخط بازار،
2: مهارت الزم در خصوص معامله کاال يا اوراق بهادارمبتنی بر کاال،

3: دان��ش الزم در خص��وص قوانين و مقررات مرتبط ب��ا معامله کاال يا اوراق 
بهادارمبتنی بر کاال،

4: نداش��تن منع معامالتی که توسط س��ازمان يا ساير مراجع ذيصالح اعالم 
شده باشد.

تبصره 1: در مورد مش��تريان حقوقی، نماينده حقيقی معرفی شده از سوی 
وی بايد حائز شرايط موضوع اين ماده باشد.

تبص�ره 2: عض��و به منظ��ور حصول اطمين��ان از کفايت دانش مش��تريان 
در خص��وص معام��الت برخط، بايد فرايند های مس��تمر آموزش��ی را جهت 

به روزرسانی دانش ايشان به صورت حضوری يا الکترونيکی فراهم نمايد.
تبصره 3: س��نجش توانايی مشتری از حيث شرايط موضوع اين ماده توسط 

عضو و با مسئوليت وی انجام می شود.
ماده 10: عضو بايد قراردادی را مطابق نمونه پيوس��ت 1 اين دستورالعمل، با 
مشتريان در خصوص استفاده از خدمات دسترسی برخط بازار منعقد نمايد.

م�اده 11: عضو بايد برای مديريت معامالت برخط، واحدی مجزا تش��کيل داده 
و ش��خصی را جهت مديريت بخش مذکور منصوب نمايد. مدير معامالت برخط 
موظ��ف به نظارت مس��تمر بر مخاطرات ويژه معامالت برخ��ط و انجام اقدامات 

کنترلی و نظارتی الزم از جمله الزامات ابالغی توسط سازمان می باشد.
ماده 12: س��ازمان می تواند رعايت محدوديت  هاي��ی از قبيل موارد زير را به 

اعضا ابالغ نمايد:
1: محدوديت در نوع سفارش
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2: محدوديت در زمان فعاليت
3: محدوديت فعاليت بر روی نماد معامالتی، جلس��ه معامالتی، تابلوی خاص 

يا بازار بورس کاال
4: محدوديت انجام معامله در عرضه  های خاص

5: محدوديت در حجم سفارش
6: محدوديت در قيمت سفارش 

7: محدوديت معامالتی برای مشتری خاص يا مشتريان
8: محدوديت در تعداد مشتريان هر عضو
9: محدوديت در حجم معامالت مشتريان

10: محدوديت نوسان قيمت مجاز
11: محدوديت حداقل و يا حداکثر خريد

12: محدوديت حداقل تغيير قيمت سفارش
تبص�ره: در صورت اع��الم محدوديت جديد ع��الوه بر م��وارد موضوع اين 
ماده، عضو مکلف اس��ت طی مهلت تعيين شده توسط سازمان امکان اعمال 

محدوديت را در زيرساخت دسترسی برخط بازار فراهم کند.
ماده 13: زيرس��اخت دسترس��ی برخط بازار بايد به گونه ای باشد که امکان 
اعم��ال محدوديت  ه��ای وضع ش��ده در م��اده 12 فراهم ش��ود و به صورت 
پارامتری قابل تنظيم باشد. محدوديت  های وضع شده بايد به صورت لحظه ای 
و برخط در زيرس��اخت دسترس��ی برخط بازار اعمال گردد و همزمان به نحو 

مقتضی به مشتريان اطالع رسانی شود.
ماده 14: س��فارش  هايی که محدوديت  ه��ای مقرراتی از جمله محدوديت  های 
موضوع ماده 12 اين دس��تورالعمل در مورد آن ها رعايت نش��ده اس��ت نبايد 
توسط زيرساخت دسترس��ی برخط بازار پذيرفته و به سامانه معامالتی ارسال 
ش��ود. در اين خصوص ضروری است سوابق اين موضوع به صورت الکترونيکی 
ثبت و نگهداری ش��ده و بالفاصله پيغامی مبنی بر عدم پذيرش سفارش برای 

مشتری ارسال گردد.
ماده 15: تمامی س��فارش  هايی که جهت اجرا به س��امانه معامالتی ارس��ال 
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می گردد با کد عضو ارايه دهنده خدمات دسترسی برخط بازار، کد دسترسی 
کد کاربری و کد مشتری، در سامانه مذکور ثبت خواهند شد.

تبصره: عضو می تواند در زمانی که تکاليف مقرراتی ايجاب می کند، نس��بت 
به ثبت س��فارش برای مش��تری اقدام و امکان حذف يا ويرايش سفارش  های 

مذکور را از مشتری سلب نمايد.
ماده 16: عضو موظف است کليه سوابق تراکنش  های دريافتی از مشتری و ارسالی 
به وی را در زيرساخت دسترسی برخط بازار خود نگهداری و حسب درخواست به 
سازمان يا بورس ارايه نمايد. زيرساخت دسترسی برخط بازار بايد قابليت فنی الزم 

را جهت حفظ و نگهداری اطالعات موضوع اين ماده دارا باشد.
م�اده 17: درصورت نق��ض هر يک از مفاد اين دس��تورالعمل و يا به منظور 
پيشگيری از وقوع تخلفات يا جرايم به واسطه انجام معامالت برخط، سازمان 

می تواند اقدامات زير را به تنهايی يا توامان انجام دهد:
1: تعليق و يا توقف امکان دسترسی برخط بازار متعلق به عضو

2: الزام عضو به تعليق و يا توقف امکان استفاده از دسترسی برخط بازار برای 
يک يا چند مشتری

ماده 18: عض��و نمی تواند بابت ارايه خدمات دسترس��ی برخط بازار، وجهی 
عالوه بر کارمزد های مصوب سازمان از مشتری دريافت نمايد.

ماده 19: اس��تفاده از زيرس��اخت دسترس��ی برخط بازار جه��ت معامله برای 
مشتريان توسط نمايندگان و شعب عضو منوط به اخذ مجوز های الزم از بورس 
می باشد. الزامات و شرايط ايجاد و نگهداری شعبه، نمايندگی و دفتر پذيرش که 

در ساير مقررات بيان شده يا می شود همچنان الزم االجرا است.
ماده 20: عضو بايد رويه  های معامله از طريق سيس��تم معامالت برخط بازار، 
شرايط و مخاطرات مربوط به اين نوع معامالت را از طريق پايگاه اطالع رسانی 

رسمی خود به اطالع عموم برساند.
م�اده 21: در صورت��ی که در اث��ر حوادث پيش بينی نش��ده ي��ا بروز نقص 
زيرس��اخت دسترسی برخط بازار، دسترسی مشتری به معامالت برخط دچار 
اختالل گردد، عضو مکلف است نسبت به انجام سفارش  های مشتری براساس 
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رويه  ه��ای جايگزين مندرج در قرارداد فيمابين مش��تری و عضو اقدام نمايد. 
به هر ترتيب مسئوليت عدم اجرای سفارش  های مشتری با عضو خواهد بود.

تبصره: عض��و بايد در قرارداد فی مابين خود و ش��رکت ارايه دهنده زيرس��اخت 
دسترس��ی برخط بازار، جبران خس��ارات قطع دسترسی مشتريان ناشی از نقص 

زيرساخت دسترسی برخط بازار را پيش بينی نمايد.
م�اده 22: در صورت بروز حوادث پيش بينی نش��ده در معامالت برخط کاال 
يا اوراق بهادار مبتنی بر کاال از جمله قطعی برق، ش��بکه مخابراتی، اينترنت 
و حمالت س��ايبری، بورس می تواند به نحوی که ش��فافيت و منصفانه بودن 
بازار را مخدوش ننموده و منجر به تعطيلی يا توقف انجام معامالت در بورس 

نگردد، تا رفع مشکل، معامالت برخط را متوقف کند.
تبصره: بورس بايد مس��تندات مربوط به بروز حوادث موضوع اين ماده را در 

سوابق خود نگهداری و حسب درخواست، به سازمان ارايه نمايد.
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پيوست 1

قرارداد استفاده از خدمات عضو جهت انجام معامالت 
برخط کاال و اوراق بهادار مبتنی بر کاال

قرارداد حاضر بين ش��رکت کارگزاري و مشتري به شرح ذيل منعقد گرديد. 
تعاريف دس��تورالعمل اجرايي معامالت برخ��ط کاال و اوراق بهادار مبتني بر 
کاال در ب��ورس کاالي ايران و دس��تورالعمل اجرايي معامالت قرارداد آتي در 
ش��رکت بورس کاالي ايران ) س��هامي عام( در اين قرارداد به همان مفاهيم 

به کار رفته است.
ماده 1: طرفين قرارداد

اين قرارداد بين شرکت کارگزاري به مشخصات جدول زيرکه از اين پس در 
اين قرارداد »عضو« ناميده مي شود:

 شماره ثبت:نام عضو:

محل ثبت:تاريخ ثبت: 

 شماره تلفن دفتر مرکزي:شماره ثبت نزد سازمان بورس:

 کدپستي:شماره فاکس دفتر مرکزي:

نام، نام خانوادگي و سمت آخرين صاحبان 
امضاء مجاز:

خانم / آقاي سمت:
 خانم / آقاي سمت:

شماره و تاريخ روزنامه رسمي:
روزنامه رسمي شماره مورخ    /   /   13

آدرس دفتر مرکزي:

و مشتري حقيقي يا حقوقي به مشخصات جداول متناسب زير که از اين پس 
در اين قرارداد »مشتري« ناميده مي شود:
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الف( براي اشخاص حقيقي ايراني:

 جنسيت: مرد /  زننام و نام خانوادگي:
تاريخ دريافت کد معامالتي )مالکيت(:کد معامالتي )مالکيت(: 

 تاريخ تولد: روز/ ماه/ سال:نام پدر:
 کد ملي:محل تولد:

 محل صدور شناسنامه:شماره شناسنامه:
شماره تلفن منزل با کد شهر:شماره سريال شناسنامه: 

شماره تلفن همراه:شماره تلفن محل کار با کد شهر: 
شماره حساب بانکي:نام و کد بانک: 

آدرس پست الکترونيکي:
آدرس منزل:

کدپستي محل سکونت:
آدرس محل کار:

ب( براي اشخاص حقوقي ايراني:

 شماره ثبت:نام:

محل ثبت:تاريخ ثبت: 

 شناسه ملي:کد معامالتي )مالکيت(:

 شماره فاکس دفتر مرکزي:شماره تلفن دفتر مرکزي:

نام، نام خانوادگي و سمت آخرين صاحبان 
امضاء مجاز:

خانم / آقاي سمت:
خانم / آقاي سمت:

شماره و تاريخ روزنامه رسمي:
روزنامه رسمي شماره مورخ / / 13

شماره حساب بانکي:نام و کد بانک: 

آدرس پست الکترونيکي:

نوع شخصيت حقوقي:

آدرس دفتر مرکزي:

کدپستي محل اقامت قانوني:
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ج( براي اشخاص خارجي )حقيقي / حقوقي(:

تابعيت:نام: 
شماره سرمايه گذار خارجي:شماره گذرنامه / شماره ثبت: 
شماره فراگير شخص خارجي:

شماره تلفن محل کار / شماره تلفن دفتر 
مرکزي: 

نام و کد بانک:

 آدرس پست الکترونيکي:شماره حساب بانکي:
آدرس محل کار / آدرس دفتر مرکزي در ايران:

آدرس محل کار / آدرس دفتر مرکزي در خارج از کشور:

به شرح مواد آتي منعقد گرديد.

ماده 2: موضوع قرارداد
 )online( کاال و اوراق به��ادار مبتني بر کاال در بورس کاالي ايران توس��ط

ارايه خدمات معامالت برخط عضو به مشتري

ماده 3: مدت قرارداد
اين قرارداد از تاريخ ....../ ......./ ...... 13 به مدت نامحدود معتبر است. طرفين 
هر زمان بخواهند مي توانند رس��ما با اطالع کتبي به طرف مقابل نس��بت به 
فس��خ آن اقدام نمايند. فس��خ قرارداد مانع از اجراي تعهداتي که قبل از آن 

اخذ شده است نخواهد بود.

ماده 4: حقوق و تعهدات عضو
4-1: عضو بايد نام کاربر و رمز عبور استفاده از سامانه معامالتي را براي انجام 
معام��الت برخط، به صورت محرمانه و چاپ��ي و در خصوص معامالت نقدي 

کاال عالوه بر آن شناسه سخت افزاري
)توک��ن( را ظرف حداکث��ر يک هفته پس از امضاي اين ق��رارداد، در اختيار 

مشتري قرار دهد.
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و ارايه خدمات آغاز گردد.
4-2: عض��و متعهد به ثبت و نگهداري کليه س��وابق تراکنش هاي دريافتي از 
مشتري و ارسالي به وي در زيرساخت دسترسي برخط بازار خود مي باشد.

4-3: اعمال هرگونه محدوديت بر معامالت مش��تري توس��ط عضو بايس��تي 
مستند به اين قرارداد وقوانين و مقررات بازار سرمايه باشد. در صورت اعمال 

اين محدوديت ها، عضو مسئوليتي در قبال خسارات وارده نخواهد داشت.
4-4: عضو متعهد اس��ت امکان ارايه خدمات پشتيباني زيرساخت دسترسي 
برخ��ط بازار را فراه��م نموده و روش هاي ارايه آن را در پايگاه اطالع رس��اني 
رس��مي خود اعالم کند و حسب درخواست مشتري، جهت رفع مشکل اقدام 

نمايد.
4-5: عضو حق ورود س��فارش جديد براي مش��تري يا تغيير، تعليق و حذف 
س��فارش هاي وارد شده توسط مشتري را در چارچوب قوانين و مقررات دارا 

مي باشد.
4-6: عض��و متعهد اس��ت در چارچوب قوانين و مق��ررات، داده ها و اطالعات 

شخصي و معامالتي مشتري را محرمانه نگه دارد.
4-7: عضو متعهد اس��ت از طريق زيرساخت دسترس��ي برخط بازار، همواره 
آخرين وضعيت حساب و سوابق معامالت مشتري را بالفاصله پس از ثبت هر 
تراکنش در اختيار وي قرار دهد و در صورت اعالم مغايرت از سوي مشتري، 
نس��بت به بررسي موضوع و اعالم نتيجه بررس��ي به وي اقدام نمايد. بديهي 
است اعالم مغايرت، نافي مسئوليت مشتري در صورت عدم توجه به نظامات 

قراردادي و قوانين و مقرراتي نخواهد بود.
4-8: در راس��تاي اجراي اين قرارداد، حداقل موارد زير از طريق زيرس��اخت 

دسترسي برخط بازار عضو به اطالع مشتري رسانده مي شود:
 اطالعات حس��اب مشتري نزد عضو ش��امل جزئيات خريد و فروش، واريز، 

برداشت و مانده حساب؛
 رويه دريافت سفارش ها، پردازش و اجراي سفارش ها و همچنين پاياپاي و 

تسويه معامالت از طريق زيرساخت دسترسي برخط بازار؛
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 رويه هاي مديريت حوادث پيش بيني نشده در معامالت برخط کاال و اوراق 
بهادار مبتني بر کاال از جمله قطعي برق، شبکه مخابراتي و اينترنت؛

 اطالع رس��اني الزم در مورد وضعيت س��فارش ها، معامالت و موقعيت هاي 
تعهدي در زمان تعليق يا محروميت عضو از انجام معامالت؛

 رويه هايي براي حذف سفارش هاي ثبت شده در زماني که امکان دسترسي 
به زيرساخت دسترسي برخط بازار وجود نداشته باشد؛

 اعالم قوانين و مقررات جديد و محدوديت هاي ابالغي توسط سازمان در خصوص 
انجام معامالت برخط؛

 در خصوص قطعي دسترس��ي به زيرس��اخت دسترس��ي برخط بازار، اعالم 
موض��وع قبل از وق��وع در موارد قابل پيش بين��ي و بالفاصله پس از وقوع در 

موارد غيرقابل پيش بيني از طريق پست الکترونيکي و پيام کوتاه؛
ماده 5: تعهدات مشتري

5-1: مش��تري حقوقي بايد نماينده تام االختيار خود جهت انجام معامالت را 
به منظور اخذ کد کاربري و رمز عبور استفاده از خدمات زيرساخت دسترسي 
برخ��ط بازار ب��ه عضو معرفي نموده و نبايد هيچ گون��ه محدوديتي در حدود 

اختيارات نماينده براي انجام معامله پيش بيني نمايد.
5-2: مشتري بايد گواهي نامه هاي معامالتي صادره کاال و اوراق بهادار مبتني 

بر کااليي که قصد 
فروش آن ها را دارد، حسب درخواست عضو در اختيار وي قرار دهد.

5-3: مشتري تعهد مي کند از انجام هرگونه معامله که منجر به نقض قوانين 
و مقررات گردد از جمله معامالت مبتني بر اطالعات نهاني و دستکاري بازار 

خودداري نمايد.
5-4: مشتري بايد شماره حساب بانکي را در بانکي که عضو اعالم مي نمايد، 
جهت دريافت وجوه ارايه نمايد. هرگونه پرداخت به مش��تري صرفا از طريق 

واريز وجه به همان حساب که به نام مشتري است امکان پذير مي باشد.
5-5: مش��تري متعهد است سفارش هاي خريد و فروش روزانه خود را که از 
طريق زيرساخت دسترس��ي برخط بازار به سامانه معامالتي ارسال مي شود، 
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در چهارچوب قوانين و مقررات و سقف هاي اعالمي توسط سازمان به سامانه 
معامالت برخط ارسال کند.

5-6: مشتري متعهد به تغيير رمز عبور و ساير کدهاي دسترسي قابل تغيير 
خود در فواصل زماني معين )حداکثر س��ه ماهه( مي باش��د. در صورت عدم 

تغيير، هرگونه مسئوليت ناشي از افشاي رمز عبور بر عهده مشتري است.
5-7: مشتري مسئوليت تبعات ناشي از استفاده نادرست از خدمات نرم افزاري 
مرتبط با دسترس��ي برخط بازار کاال و اوراق بهادار مبتني بر کاال را بر عهده 

مي گيرد.
5-8: در صورتي که مش��تري طي 90 روز متوالي از طريق حس��اب کاربري 
خود معامله اي انجام ندهد عضو دسترسي مشتري را غيرفعال خواهد نمود. 

فعال شدن دسترسي مستلزم مراجعه مشتري به عضو مي باشد.
5-9: مش��تري متعهد مي ش��ود، اصول امنيت س��خت افزاري و ن��ر مافزاري و 
محافظ��ت از اطالعات از جمله اس��تفاده از نرم افزارهاي ضد ويروس مناس��ب، 
محافظت از شناسه کاربر، کليدواژه ها، کدهاي رمزي و کليه اطالعات دريافتي از 

عضو را به منظور جلوگيري از دسترسي هاي غيرمجاز به سامانه، رعايت نمايد.
5-10: مشتري متعهد مي گردد شناسه کاربري و رمز عبور خود را در اختيار 
اشخاص ثالث قرار نداده يا زيرساخت دسترسي برخط بازار را وسيله آموزش 

اشخاص ثالث قرار ندهد.
5-11: مش��تري متعهد به پرداخت وجه معامله و کارمزدهاي مربوطه در چارچوب 

قوانين و مقررات مي باشد.
5-12: مش��تري متعهد مي گردد قوانين و مقررات و شرايط اعالمي عضو در 

چارچوب قوانين و مقررات مربوط به معامالت برخط را رعايت نمايد.
5-13: مش��تري متعهد اس��ت در هر ب��ار ورود به س��امانه معامالت برخط، 
اطالعات مربوط به خريد و فروش کاال و اوراق بهادار مبتني بر کاال از طريق 
زيرساخت دسترسي برخط بازار را کنترل و در صورت مغايرت، در اسرع وقت 

به عضو اطالع دهد.
5-14: مش��تري مسئول کنترل حس��اب هاي خود بوده و موارد زير را فورا از 
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طريق بستر زيرساخت دسترسي برخط بازار به عضو اطالع مي دهد:
 هرگونه س��رقت يا اس��تفاده غير مجاز از رمز عبور، نام کاربري و شماره يا 

شماره حساب هاي مشتري و نيز هرگونه احتمال وقوع آن؛
 هرگونه عدم دريافت تأييديه ثبت سفارش؛ 

 دريافت تأييديه ثبت س��فارش يا معامله اي که مشتري دستور آن را صادر 
نکرده است؛

 هرگونه اطالعات نادرست در موجودي حساب مشتري، سبد دارايي ها يا اطالعات 
سفارشات و معامالت.

5-15: مش��تري مجاز به هيچ گونه دخل و تصرف در زيرس��اخت دسترس��ي 
برخ��ط بازار و نحوه دسترس��ي به آن به هر دليل از جمل��ه به منظور هرگونه 
بهره برداري تجاري يا غيرتجاري توس��ط خود يا به واس��طه ديگري نيس��ت و 

نمي تواند حق استفاده از اين خدمات را به شخص ديگري واگذار کند.
5-16: مشتري اقرار مي نمايد که از دانش کافي در خصوص قوانين و مقررات 
معامالتي و س��اير قوانين و مقررات مرتبط با بازار سرمايه در خصوص استفاده 
از خدم��ات معامالت برخط برخوردار بوده، آموزش هاي الزم را در مورد نحوه 

استفاده از اين خدمات ديده و خود را ملزم به رعايت آن ها مي داند.
5-17: مش��تري اختيارات، اطالعات و دسترس��ي هاي الزم جهت بازرسي و 
نظارت بر زيرس��اخت دسترس��ي برخط بازار را حس��ب درخواست سازمان، 

بورس، عضو يا نمايندگان ايشان ارايه مي نمايد.
5-18: در صورت تعليق يا محروميت عضو، مش��تري موظف اس��ت ظرف يک 
هفته نسبت به انتقال موقعيت هاي تعهدي باز خود به ساير اعضا اقدام نمايد. در 
صورت عدم اقدام مشتري ظرف مهلت زماني فوق، عضو رأساً نسبت به انتقال 

موقعيت هاي تعهدي باز به ساير اعضا اقدام خواهد نمود.

ماده 6: حدود مسئوليت طرفين
6-1: مسئوليت اس��تفاده و حفاظت از شناسه سخت افزاري، رمز عبور و نام 
کاربري و نيز مس��ئوليت انجام هرگونه معامله در اين حساب که از طريق نام 
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کاربري و يا رمز عبور مش��تري صورت مي گيرد بر عهده مش��تري مي باشد. 
مش��تري همچنين مس��ئول خس��ارت هايي اس��ت که در نتيجه عدم رعايت 

قوانين و مقررات و مفاد اين قرارداد توسط وي حادث شود.
6-2: عضو مسئول حوادثي که خارج از حيطه اختيار و وظايف و بدون تقصير وي 

رخ مي دهد، نمي باشد.
6-3: در صورتي که به واس��طه اعمال حقوق متعلق به عضو در اين قرارداد، 
مش��تري متحمل ضرر و زيان گردد، عضو مسئول جبران خسارت هاي وارده 

نخواهد بود.
6-4: انعقاد اين قرارداد به منظور ارايه خدمات دسترسي برخط بازار از سوي 
عضو به مشتري مي باشد و شامل ارايه ساير خدمات از قبيل خدمات مشاوره 

سرمايه گذاري، قانوني، مالياتي، مالي و حسابداري نخواهد بود.
6-5 عضو مس��ئوليتي در قبال س��ود يا زيان انجام معامالت برخط توس��ط 

مشتري، ندارد. 

ماده 7: قابليت استناد داده پيام ها
داده پيام ها و سوابق کليه تراکنش هاي دريافتي از مشتري و ارسالي به وي 

از طريق زيرساخت
دسترس��ي برخط بازار که با رعايت قوانين و مقررات و در چارچوب مفاد اين 
قرارداد ايجاد و نگهداري ش��ده اس��ت در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در 
مراج��ع ذيصالح مي باش��د. در صورت بروز اختالف بين عضو و مش��تري در 
خصوص اين س��وابق و داده پيام ها، اطالعات مندرج در زيرساخت دسترسي 

برخط بازار عضو، معتبر و براي طرفين الزم االتباع است.

ماده 8: حل اختالف
ب��ا توجه به حاکميت قانون بازار اوراق بهادار بر اختالفات ناش��ي از معامالت 

در اين بازار، حل اختالف
طرفي��ن اين قرارداد در صورت عدم حصول توافق از طريق مذاکره في مابين، 
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مطاب��ق م��اده 36 قانون ب��ازار اوراق بهادار جمهوري اس��المي ايران مصوب 
1384 صورت مي گيرد.

ماده 9: تغيير قرارداد
اين قرارداد مطابق ماده 10 قانون مدني در 9 ماده و دو نسخه تنظيم گرديده 
و در تاري��خ ..................................... به امضاي طرفين رس��يده اس��ت. هرگونه 
تغيير در مفاد آن، منوط به تأييد س��ازمان بورس و اوراق بهادار م يباشد. در 
صورت��ي که در قوانين و مقررات مربوط به معامالت برخ ط، تغييراتي حاصل 
ش��ود که تغيير در ش��رايط و مفاد قرارداد حاضر را ايج��اب نمايد، تغييرات 

مذکور، بدون نياز به توافق ثانوي جزو الينفک اين قرارداد خواهد بود.

مهر1 و امضاي مشتري      
مهر و امضاي عضو

]تمام صفحات قرارداد بايد توسط طرفين مهر و امضا شود.[

1. مهر فقط براي اشخاص حقوقي است
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پيوست 2

شرايط اخذ تاييديه زيرساخت دسترسی بر خط بازار

الف: شرايط فنی و عملياتی که به تاييد بورس می رسد
1: امکان برقراری ارتباط با امن با سامانه معامالتی بورس

2: مطابقت با منطق و قواعد سامانه معامالتی بورس
3: ثبت و نگهداری کامل تراکنش ها log  های عمليات انجام ش��ده به روش 

قابل اتکا و مطمئن
4: اجرای سفارش  های مشتريان در کسری از ثانيه

5: امکان ارايه امضای الکترونيکی مطمئن
6: احراز حداقل ش��رايط الزم در خصوص امنيت س��خت افزاری و نرم افزاری 

زيرساخت
7: امکان تبادل اطالعات با ساير سامانه  های عملياتی و اطالع رسانی اعضا بر 

اساس شرايط اعالمی بورس
8: در خص��وص معامالت نقدی بورس کاال، طراحی زيرس��اخت به گونه ای 
که معامالت منحصرا بر مبنای امضای الکترونيکی مطمئن قابل انجام باشد:

9: ايج��اد رابط کابری مديريت معامالت با امکان اعمال کليه محدوديت های 
موض��وع ماده 12 دس��تورالعمل اجرايی معامالت برخ��ط کاال و اوراق بهادار 

مبتنی بر کاال، به صورت لحظه ای و برخط
10: استقرار سيستم  های الزم جهت نظارت بر محرمانگی اطالعات مشتريان 

توسط عضو و اطمينان از عدم افشای اطالعات مشتريان عضو
11: امکان ارتباط همزمان سيس��تم بر خط و سيس��تم پشتيبان حسابداری 

عضو
بورس پس از بررسی شرايط موضوع بند الف، نظر خود را مبنی بر تاييد يا رد، 
در قالب گزارش کارشناس��ی به معاونت نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان 
ارايه می نمايد. معاونت نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بر اساس گزارش 
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بورس اقدام به صدور تاييديه زيرساخت دسترسی بر خط بازار می نمايد.

ب( شرايط تداوم ارايه خدمات
1: دارای س��امانه ارتباط با مشتريان جهت پش��تيبانی زيرساخت دسترسی 
برخط بازار از دوس��اعت قبل از جلس��ه معامالتی تا دو ساعت پس از آخرين 

حلسه معامالتی باشد. 
2: حداکثر قطعی خدمت به کاربر در يک جلس��ه معامالتی پنج دقيقه و در 

ماه جمعاً شصت دقيقه باشد.
3: اطالع رس��انی در خصوص رويداد های موثر بر خدمات برخط بازار به اعضا 

و مشتريان ارايه گردد.
4: هيچ يک از س��رويس هايی که بر اس��اس مقررات و يا قرارداد فی مابين که 

بايد به عضو يا مشتری ارايه شود، قطع يا حذف نگردد.
5: تغييرات��ی در س��خت افزار يا نرم افزار که به هر نحو ش��رايط اوليه صدور 

تاييديه را نقض ننمايد، ايجاد نشود.

دستورالعمل اجرايی معامالت برخط کاال و اوراق بهادار
 مبتنی بر کاال در بورس کاالی ايران
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دستورالعمل اجرايي رينگ صادراتي بورس کاالي ايران
)مصوب 1388/05/24 هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار( 

ماده1: اصطالحات و واژه هاي به کار گرفته ش��ده در اين دس��تورالعمل داراي 
معاني زير مي باشند:

1. اس�تانداردهاي تجارت بين المللي: ش��امل ش��رايط انتق��ال مالکيت، 
مخاطرات و قيمت کاال و تعهدات طرفين يک معامله براس��اس آخرين قواعد 

پذيرفته شده تجارت بين المللي مي باشد.
2. اطالعيه عرضه: سندي است که بورس براساس اطالعات دريافتي عرضه 
از کارگزار فروشنده تنظيم و از طريق سايت رسمي خود و سامانه معامالتي به 
عموم و کارگزاران اطالع رساني مي نمايد. مجموعه اطالعات عرضه  که کارگزار 
فروش��نده ملزم به ارايه آن به بورس مي باشد و فرم اطالعيه عرضه به تصويب 

هيات مديره بورس مي رسد.
3. اعالميه پيش گشايش )Advice-Pre(: سندي است حاوي اطالعات اوليه 
اعتبار اسنادي که در مواقع مقتضي توسط بانک گشايش کننده اعتبار اسنادي 

به بانک طرف فروشنده ارسال مي گردد.
4. بازار هدف بين المللي: منظور مقصدي خارج از ايران است که فروشنده 
و خري��دار با هدف انتق��ال کاال به آن مقصد، کاال را در رينگ صادراتي معامله 

مي نمايند.
5. بورس: بورس کاالي ايران )شرکت سهامي عام( است.

6. پيش فاکتور )پرفرما(: س��ندي اس��ت تعهدآور که پس از انجام معامله 
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در بورس از سوي فروشنده صادر و کليه شرايط معامله در آن درج مي گردد.
7. تس�ويه: عبارت است از تاييد انجام فرآيند صدور حواله خريد توسط فروشنده 
و پرداخت وجه معامله يا تصفيه آن توسط خريدار، از جانب بورس طبق مستندات 

دريافتي که براساس آن معامله قطعي مي گردد.
8. تقاضا: عبارت است از اعالم آمادگي براي خريد مقدار معيني کاال از طرف 

کارگزار خريدار.
9. حواله خريد: سندي است که توسط بورس، فروشنده يا کارگزار فروشنده 
به نام خريدار صادر يا تاييد مي شود و خريدار مي تواند با ارايه آن به انبارهاي 
اعالم شده توسط فروشنده و مورد تاييد بورس کاالي خريداري شده را تحويل 

گيرد.
10. خس�ارت: مبلغي اس��ت که هر يک از طرفين قرارداد يا اش��خاص ثالث 
حس��ب مورد در ص��ورت فعل يا ترک فع��ل معين طبق مق��ررات و توافقات 

في مابين موظف به پرداخت آن مي باشند.
11. روز کاري: روزهايي اس��ت که جزو تعطيالت رس��مي کش��ور جمهوري 

اسالمي ايران نيست و بورس در آن روز طبق مقررات فعاليت دارد.
12. رينگ صادراتي: جلسه معامالتي بورس براي معامله کاالهايي مي باشد 

که مقصد آن ها صرفا بازار هدف بين المللي است.
13. سازمان: »سازمان بورس و اوراق بهادار« ايران است.

14. س�امانه معامالتي: شبکه الکترونيک يا غير الکترونيکي است که بورس 
و کارگزاران از آن براي انجام معامالت استفاده مي نمايند.

15. ش�رايط پرداخت: ش��رايط تس��ويه وجه معامله اعم از نقدي، اعتباري، 
نق��دي و اعتب��اري و يا هر روش پرداخت ديگر که طب��ق مقررات مورد قبول 

بورس بوده و در اطالعيه عرضه اعالم مي گردد.
16. شرايط تحويل: شرايطي است شامل کيفيت کاال، نوع بسته بندي، وسيله 
حمل و نقل، مابه التفاوت حمل، وضعيت اظهارنامه گمرکي و ساير مواردي که 
طبق مقررات در اطالعيه عرضه اعالم و فروشنده کاالي معامله شده را براساس 

آن به خريدار تحويل مي دهد.
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17. ش�رايط غيرمترقبه )فورس ماژور(: شرايطي است خارجي ، غيرقابل 
اجتن��اب و غير قاب��ل پيش بيني که در نتيجه وقوع آن متعهد اعم از خريدار و 

فروشنده قادر به انجام تعهد خود نباشد.
18. ع�دم رقابت: وضعيتي اس��ت که در رينگ صادرات��ي متقاضيان خريد 
قيم��ت پايه عرضه را پذيرفته اند، ليکن جمع تقاضاي کاال از عرضه کاال کمتر 

است.
19. عرضه: عبارت اس��ت از اعالم آمادگي ب��راي فروش مقدار معيني کاال از 

طرف کارگزار فروشنده.
20. عرض�ه مجدد: منظور عرضه اي اس��ت که پس از ع��دم معامله کاال در 

عرضه نوبت اول در همان رينگ صادراتي انجام مي شود.
21. عرضه نوبت اول: منظور اولين عرضه يک کاال در طي يک رينگ صادراتي 

بورس است.
22. قيمت پايه: قيمتي اس��ت که عرضه کننده ملزم اس��ت براي عرضه کاال 
در بورس طبق مقررات اعالم نمايد. اين قيمت مبناي ش��روع حراج در رينگ 

صادراتي است.
23. قيمت معامله: قيمتي اس��ت که معامله در رينگ صادراتي براساس آن 
ص��ورت مي گيرد و عالوه بر ثبت در سيس��تم معامالتي بورس توس��ط بورس 

اعالم مي گردد.
24. قيمت نهايي: قيمتي اس��ت که حسب ش��رايط پرداخت اعالم شده در 
اطالعيه عرضه، در زمان تحويل، حمل يا بارگيري کاالي معامله شده مشخص 

مي گردد.
25. کارگزار: يکي از کارگزاران مجاز پذيرفته  شده در بورس است که کاال را 

براي ديگران و به حساب آن ها معامله مي نمايد.
26. مابه التفاوت حمل: ميزان نوس��ان وزن يا حجم کاالهاي معامله شده در 

هنگام تحويل که از نظر بورس مجاز مي باشد.
27. مشتري: شخصي است که متقاضي خريد يا فروش کاال در بورس است.

28. مقررات: الزاماتي اس��ت که توسط مراجع ذي صالح در چارچوب اختيارات 
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آن ها وضع شده و بورس، کارگزار، مشتريان و ساير اشخاص ذي ربط بورس موظف 
به رعايت آن ها هستند.

29. هزينه هاي جانبي: کليه هزينه هايي اس��ت که طبق ش��رايط پرداخت، 
خريدار عالوه بر قيمت معامله موظف به پرداخت يا تصفيه آن مي باشد.

ماده2: بورس مکلف اس��ت با رويه معيني که ب��ه تصويب هيات مديره بورس 
مي رسد، خريداران رينگ صادراتي را قبل از هرگونه معامله در بورس نزد خود 
ثبت نمايد. عرضه کنن��دگان کاالهاي صادراتي، کارگزاران و خريداران موظفند 

اطالعات مورد نياز را حسب درخواست به بورس ارايه نمايند.
تبصره: ثبت سفارش خريدار توس��ط کارگزار جهت انجام معامله در رينگ 
صادرات��ي منوط به ثبت نام خريدار در فهرس��ت خري��داران رينگ صادراتي 

است.
م�اده3: بورس مکلف اس��ت ب��راي کاالهايي که در رين��گ صادراتي عرضه 
مي شوند شناسه  معامالتي مجزا از شناسه آن کاال در ساير رينگ هاي معامالتي 

خود تعريف و از آن استفاده نمايد.
ماده4: بورس مکلف اس��ت قبل از شروع هر رينگ صادراتي آخرين نرخ هاي 
مع��ادل ري��ال اعالمي بان��ک مرکزي جمهوري اس��المي ايران و ي��ا يکي از 
بانک هاي ديگر داراي عامليت از طرف بانک مرکزي براي ارزهاي خارجي که 
عرضه هاي آن روز بر مبناي آن ها صورت مي گيرد را از طريق س��ايت رسمي 

خود به اطالع عموم برساند.
تبصره1: نرخ هاي معادل ريال اعالم ش��ده در هر روز براساس اين ماده مبناي 
کليه محاس��بات بورس براي تس��ويه معامالت آن روز، کارمزدها، خسارت ها و 

ساير هزينه ها خواهد بود.
تبص�ره2: در صورت درخواس��ت خريدار و موافقت فروش��نده و اعالم کتبي 
مراتب توسط کارگزار فروشنده مبني بر تسويه معامله با ارزي غير از ارز اعالم 
ش��ده قبلي به بورس، ارز توافق ش��ده جديد مي تواند مبناي تسويه قرار گيرد. 
هيات مديره بورس موظف اس��ت يک مرجع معتبر بين المللي يا داخلي اعالم 

کننده نرخ هاي تبديل ارز را تعيين نمايد.
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ماده5: بورس موظف اس��ت اطالعات هر عرضه را که به تاييد فروش��نده رس��يده 
است از طريق کارگزار فروش دريافت و حداقل 2 روز کاري قبل از عرضه در بورس، 
از طريق س��ايت رس��مي خود و سامانه معامالتي در قالب اطالعيه عرضه به عموم و 

کارگزاران اطالع رساني نمايد. 
تبصره: در صورتي که کارگزار فروشنده تغييري در اطالعات عرضه را به بورس 
اعالم ننمايد، اطالعيه عرضه بورس حداکثر براي 3 روز کاري پس از روز عرضه 
نوبت اول معتبر خواهد بود، ليکن بورس موظف اس��ت حداقل تا س��اعت 24 
ه��ر روز، برنامه عرضه هاي نوبت اول رينگ صادراتي روز کاري آينده خود را از 
طريق سايت رسمي و سامانه معامالتي خود به عموم و کارگزاران اعالم نمايد.

ماده6: قيمت نهايي طبق اعالم فروشنده در اطالعيه عرضه مي تواند متفاوت 
با قيمت معامله باش��د. به هر ترتيب قيمت نهايي بايد بر مبناي قيمت معامله 

محاسبه گردد.
تبصره: فروشنده مکلف است جزييات نحوه محاسبه قيمت نهايي را بر اساس 
قيم��ت معامله و همچنين هزينه هاي جانبي کاالي عرضه ش��ده را از طريق 
کارگزار خود به بورس اعالم نمايد. درج اين اطالعات در اطالعيه عرضه توسط 

بورس الزامي است.
م�اده7: کارگزار خريدار مکلف اس��ت هنگام دريافت س��فارش خريد حداقل 
معادل پنج درصد ارزش معامله را، براساس قيمت پايه کاالي عرضه شده جهت 
تامين هزينه ها و خسارت هاي مذکور در اين دستورالعمل، از خريدار دريافت و 
در حساب پيش دريافت از مشتري منظور نمايد. در هر صورت جبران تمامي 
کارمزدها، هزينه ها و خس��ارت هايي که طبق مقررات بايد از محل پنج درصد 

مذکور تامين  گردد، بر عهده کارگزار خريدار خواهد بود.
م�اده8: کلي��ه معامالت انجام گرفته در رينگ صادرات��ي با تاييد بورس قطعي 
مي گردد. بورس مکلف اس��ت پس از پرداخت وجه معامله توسط خريدار يا اخذ 
تاييديه فروشنده مبني بر تس��ويه معامله توسط خريدار نسبت به قطعي کردن 
معامل��ه طبق رويه خود اقدام نمايد و کليه کارمزدهاي متعلقه و خس��ارت هاي 
مربوطه را براساس ارزش کاال به قيمت معامله از طرفين وصول نمايد. کارمزدهاي 
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اخذ شده مذکور قطعي بوده و قابل استرداد نمي باشد.
ماده9: در تس��ويه نقدي معامله، خريدار حداکثر 5 روز کاري از تاريخ معامله 
مهلت خواهد داش��ت تا معامله را تس��ويه نمايد و اين مدت به هيچ وجه قابل 

تمديد نيست. 
تبصره1: در صورت تسويه نقدي معامله پس از سپري شدن 5 روز کاري از تاريخ 
معامل��ه، کارگزار خريدار مکلف اس��ت به ازاي هر روزتقويم��ي تاخير 0/25 درصد 
ارزش کاال ب��ه قيم��ت معامله را به عنوان خس��ارت از طريق بورس به فروش��نده 

پرداخت نمايد. دوره پرداخت خسارت تاخير حداکثر 10 روز تقويمي است.
تبصره2: چنانچه خريدار نتواند از طريق کارگزار خود طي مدت 10 روزتقويمي 
پس از پايان مهلت تس��ويه نقدي نسبت به تس��ويه تعهدات خود اقدام نمايد، 
معامل��ه مورد نظ��ر کأن لم يکن تلقي گرديده و کارگزار خريدار مکلف اس��ت 
کليه کارمزدهاي متعلقه و 5/2 درصد ارزش کاال به قيمت معامله را به عنوان 

خسارت  از طريق بورس به فروشنده پرداخت نمايد.
ماده10: در صورتي که حسب اطالعيه عرضه، پرداخت تمام يا بخشي از وجه 
معامله از طريق اعتبار اسنادي يا ضمانت نامه بانکي مورد قبول فروشنده باشد، 
خريدار مکلف اس��ت حداکث��ر ظرف مدت 5 روز کاري پ��س از تاريخ معامله 
اعالميه پيش گشايش و حداکثر ظرف مدت 10 روز کاري پس از تاريخ معامله، 
اعتبار اس��نادي را براساس شرايط اعالمي از طرف فروشنده در اطالعيه عرضه 
گش��ايش يا ضمانت نامه بانکي را ارايه نمايد و هم زمان به فروش��نده، کارگزار 

فروشنده و بورس اطالع دهد.
تبصره1: مدارک و اس��نادي که الزم اس��ت خريدار ضمن اعالم گشايش اعتبار 
اس��نادي يا ارايه ضمانت نامه بانکي به فروشنده، کارگزار فروشنده و بورس ارايه 

گردد، توسط هيات مديره بورس تعيين مي شود.
تبص�ره2: در صورت گش��ايش اعتبار اس��نادي يا ارايه ضمان��ت نامه بانکي 
توس��ط خريدار پس از سپري ش��دن 10 روز کاري از تاريخ معامله، کارگزار 
خريدار مکلف اس��ت به ازاي هر روزتقويمي تاخير معادل 0/25 درصد ارزش 
کاال به قيمت معامله را به عنوان خسارت تاخير از طريق بورس به فروشنده 
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پرداخت نمايد. دوره پرداخت خسارت تاخير حداکثر 10 روزتقويمي است. 
تبص�ره3: چنانچه خريدار نتواند از طري��ق کارگزار خود طي مدت 10 روز 
تقويمي پس از پايان مهلت گشايش اعتبار اسنادي يا ارايه ضمانت نامه بانکي 
نسبت به تسويه تعهدات موضوع اين ماده اقدام نمايد، معامله مورد نظر کأن 
لم يکن تلقي گرديده و کارگزار خريدار مکلف است کليه کارمزدهاي متعلقه 
و 5/2 درصد ارزش کاال به قيمت معامله را به عنوان خسارت از طريق بورس 

به فروشنده پرداخت نمايد.
تبص�ره4: از آنجاي��ي که تمام يا بخش��ي از وجه معام��الت موضوع اين ماده 
به صورت اعتباري توسط فروشنده تسويه مي گردد، مسئوليت بورس کاال صرفا 
تا گش��ايش اعتبار اس��نادي يا ارايه ضمانت نامه بانکي در مهلت هاي مقرر در 
اين دس��تورالعمل مي باشد و هرگونه شرط الزم از سوي فروشنده جهت ايفاي 
تعهدات بعدي خريدار بايد در اعتبار اس��نادي يا ضمانت نامه بانکي پيش بيني 

و قيد  گردد.
ماده11: در صورت درخواس��ت خريدار و موافقت فروشنده، خريدار مي تواند 
معامله اي را که تمام يا بخش��ي از وجه آن طبق اطالعيه عرضه بايد از طريق 
گش��ايش اعتبار اس��نادي يا ارايه ضمانت نامه بانکي تسويه گردد، به صورت 
نق��دي تس��ويه نمايد و يا معامله اي را که طبق اطالعي��ه عرضه بايد بصورت 
نقدي تس��ويه گردد، تمام يا بخش��ي از وجه آن را، از طريق گش��ايش اعتبار 
اس��نادي يا ارايه ضمانت نامه بانکي تس��ويه نمايد. در اي��ن صورت کارگزار 
خريدار موظف اس��ت مراتب را حداکثر ظ��رف مدت 5 روز کاري پس از روز 
معامله به بورس اعالم و معامله را حسب مفاد مواد 9 و 10 اين دستورالعمل 

حسب مورد تسويه نمايد.
ماده12: کارگزار خريدار مکلف اس��ت پس از گش��ايش اعتبار اسنادي يا ارايه 
ضمانت نام��ه بانک��ي توس��ط خريدار مطابق ش��رايط اطالعيه عرضه، س��پرده 
دريافتي از خريدار موضوع ماده 7 اين دس��تورالعمل را پس از کسر هزينه ها و 

خسارت هاي موضوع اين دستورالعمل، به خريدار مسترد نمايد.
ماده13: در کليه معامالتي که قيمت نهايي اعالم ش��ده توس��ط فروش��نده 
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معادل قيمت معامله نباش��د، کارگزار خريدار مکلف است حداکثر تا 10 روز 
کاري پس از انجام معامله اس��ناد الزم جهت تس��ويه را به کارگزار فروشنده، 

فروشنده و بورس ارايه نمايد.
تبصره1: اس��نادي که الزم اس��ت جهت تس��ويه معامله ارايه شود، بايد در 

اطالعيه عرضه قيد گردد.
تبصره2: در صورت عدم ارايه اسناد الزم طي مهلت 10 روز کاري پس از معامله 
کارگزار خريدار مکلف اس��ت به ازاي ه��ر روز تقويمي تاخير معادل 0/25 درصد 
ارزش کاال ب��ه قيمت معامله را به عنوان خس��ارت از طريق بورس به فروش��نده 

پرداخت نمايد. دوره پرداخت خسارت تاخير حداکثر 10 روز تقويمي است.
تبص�ره3: چنانچ��ه خريدار نتواند از طريق کارگ��زار خود طي مدت 10روز 
تقويمي پس از پايان مهلت ارايه مس��تندات الزم جهت تسويه معامله نسبت 
ب��ه ارايه مس��تندات مذکور اقدام نمايد، معامله م��ورد نظر کن لم يکن تلقي 
گرديده و کارگزار خريدار مکلف است کليه کارمزدهاي متعلقه و 2/5 درصد 
ارزش کاال به قيمت معامله را به عنوان خسارت از طريق بورس به فروشنده 

پرداخت نمايد.
ماده14: خريدار مي تواند پس از انجام معامله در بورس تا قبل از پايان مهلت 
تس��ويه، از طريق کارگزار خود تقاضاي فسخ معامله را بنمايد. در اين صورت 
پ��س از پرداخت کلي��ه کارمزدهاي متعلقه و 2/5 درصد ارزش کاال به قيمت 
معامله به عنوان خس��ارت فروشنده توس��ط کارگزار خريدار، معامله مذکور 

فسخ خواهد گرديد.
ماده15: کارگزار فروش��نده مکلف اس��ت حسب اعالم بورس، حواله خريد را 
به طور هم زمان به بورس و کارگزار خريدار ارايه نمايد. فروشنده مکلف است 
حداکثر تا 72 ساعت پس از زمان مندرج در اطالعيه عرضه نسبت به تحويل 

کاال به خريدار يا حمل آن به مقصد خريدار اقدام نمايد.
تبص�ره1: در ص��ورت تحويل کاال پ��س از پايان مهلت مق��رر در اين ماده، 
فروش��نده موظف اس��ت به ازاي هر روزتقويمي تاخير مع��ادل 0/25 درصد 
ارزش کاال ب��ه قيمت معامله را به عنوان خس��ارت به خريدار پرداخت نمايد. 
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دوره پرداخت خسارت تاخير حداکثر 10 روز تقويمي است.
تبصره2: چنانچه فروش��نده نتواند ط��ي مدت 10 روز تقويمي پس از پايان 
مهلت مقرر در اين ماده نس��بت به تحويل کاال اقدام نمايد، معامله مورد نظر 
کن لم يکن تلقي گرديده و فروش��نده مکلف اس��ت اصل مبلغ دريافتي بابت 
معامل��ه، 2/5 درص��د ارزش کاال به قيمت معامله به عنوان خس��ارت تاخير، 
کلي��ه کارمزدهاي متعلقه و س��اير هزينه ها و خس��ارات متعلقه را به خريدار 

پرداخت نمايد. 
تبصره3: در صورتي که فروشنده وخريدار توافق نمايند که علي رغم تاخير 
تحويل بيش از 10 روزتقويمي از س��وي فروشنده، معامله به قوت خود باقي 
بماند، کاالي موضوع معامله از نظر بورس تحويل ش��ده تلقي گرديده و کليه 

مسئوليت هاي بعدي بر عهده خريدار و فروشنده خواهد بود. 
ماده16: چنانچه در اطالعيه عرضه قيد شود که فروشنده، کاال را نزد گمرک 
به نام خود اظهار خواهد کرد، فروش��نده مکلف است حداکثر ظرف دو هفته 
پس از تسويه معامله توسط بورس، نسبت به اظهار کاال در گمرک و سپردن 
ضمانت نامه هاي الزم به نام خود اقدام نمايد. در صورت تاخير در ايفاي تعهد 
موضوع اين ماده توس��ط فروش��نده، وي بايد به ازاي هر روز تقويمي تاخير 
مع��ادل 0/25 درص��د ارزش کاال ب��ه قيمت معامله را به عنوان خس��ارت به 

خريدار پرداخت نمايد.
ماده17: در صورت عدم رقابت، کاالي مازاد تا پايان همان رينگ صادراتي با 

قيمت پايه قابل عرضه مجدد به متقاضيان خواهد بود. 
تبصره: در صورت وجود کاالي مازاد پس از يک رينگ صادراتي، فروش��نده 
مي توان��د کاالي مازاد را ب��ا همان قيمت و حداکثر طي م��دت زماني که به 
تفکي��ک هر کاال، گروه کاال و يا کل کاالهاي پذيرفته ش��ده به تصويب هيات 
مدي��ره بورس مي رس��د، به متقاضيان عرض��ه نمايد. در هر ص��ورت معامله 
کاالي م��ازاد طبق اين ماده حداکثر ت��ا عرضه بعدي کاال در رينگ صادراتي 

امکان پذير است.
ماده18: کاالهاي معامله ش��ده در رينگ صادراتي، مختص صادرات و انتقال 
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به بازار هدف بين المللي اس��ت. کليه مس��ئوليت هاي قانوني و خس��ارت هاي 
ناش��ي از تقصير خريدار در صادرات کاال به بازار هدف بين المللي مس��تقيما 

متوجه وي خواهد بود.
م�اده 19: ح��ل و فصل هرگونه اخت��الف في مابين خريدار و فروش��نده، در 
چارچوب توافقاتي که اس��ناد آن قبال طبق مق��ررات به بورس ارايه گرديده، 
براساس اس��تانداردهاي تجارت بين المللي و از طريق مراجع قانوني صالح به 

رسيدگي قابل پيگيري خواهد بود.
ماده20: در صورتي که عدم ايفاي تعهدات ناش��ي از شرايط غيرمترقبه باشد، 
خريدار و فروش��نده يا هر دوي آن ها حسب مورد مسئوليتي درخصوص تاديه 

خسارات طرف مقابل بر عهده نخواهند داشت. 
ماده 21: موارد پيش بيني نش��ده در اين دستورالعمل، مشمول ساير مقررات 

حاکم بر فعاليت بورس خواهد بود. 
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اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار

هيات وزيران در جلس��ه 1384/12/14 بنا به پيشنهاد شورای عالی بورس و 
اوراق بهادار و به اس��تناد تبصره ماده )5( قان��ون بازار اوراق بهادار جمهوری 
اس��المی ايران مصوب 1384 اساس��نامه س��ازمان بورس و اوراق بهادار را به 

شرح زير تصويب نمود:

 فصل اول: کليات 

 ماده 1 در اجراي ماده )5( قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اس��المي ايران 
مصوب 1384 مجلس ش��وراي اس��المي ک��ه پس از اين، » قان��ون« ناميده 
می شود؛ اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار که در اين اساسنامه اختصارا 
»س��ازمان« ناميده می ش��ود، به منظور تحقق اه��داف و انجام وظايف تعريف 
ش��ده در قانون، از جمل��ه نظارت بورس هاي اوراق بهادار و کااليي به ش��رح 

زير مي باشد.
ماده 2: اصطالحات و واژه هاي اختصاری تعريف شده در ماده يک قانون، در 

اين اساسنامه نيز به کار برده مي شود. 
ماده 3: سازمان مؤسسه عمومي غيردولتي است و مقررات مالي، معامالتي، 

اداري و استخدامي آن به تصويب شورا مي رسد. 
ماده 4: مدت فعاليت سازمان از تاريخ تأسيس نامحدود است.

ماده 5: مرکز اصلي س��ازمان در تهران اس��ت، و نش��اني آن خيابان حافظ، 
شماره 228 مي باشد. 

ماده 6: انحالل س��ازمان و تعيين تکليف اموال و دارايی هاي  آن و چگونگی 
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ايفای تعهدات پس از انحالل، به موجب قانون خواهد بود.

 فصل دوم: ارکان سازمان

ماده 7: ارکان سازمان عبارتند از:
الف: شورا

ب: هيات مديره
پ: رئيس سازمان

ت: حسابرس / بازرس
ماده 8: شورا انجام وظايف مذکور در ماده )4( قانون را برعهده دارد.

تبص�ره: به منظور حفظ ثبات و آرامش بازار اوراق بهادار، ش��ورا می تواند در 
ش��رايط اضطراری برخی از اختيارات خود را به رئيس ش��ورا تفويض نمايد. 
آيين نامه تش��خيص ش��رايط اضطراری و نيز حدود اختيارات قابل تفويض به 

رئيس شورا به تصويب شورا خواهد رسيد.

 فصل سوم:هيات مديره

ماده 9: هيات مديره س��ازمان متش��کل از پنج عضو است که انجام وظايف 
مذک��ور در ماده 7 قانون را بر عهده خواهند داش��ت. اعضاي هيات مديره از 
ميان افراد امين و داراي حس��ن ش��هرت و تجربه در رش��ته مالي منحصراً از 
کارشناس��ان بخش غيردولتي به پيشنهاد رئيس شورا و با تصويب شورا براي 
مدت پنج س��ال انتخاب مي شوند. رئيس ش��ورا حکم اعضاي هيات مديره را 

صادر مي کند.
م�اده 10: اعضاي هيات مدي��ره قبل از آغاز به کار در س��ازمان موظفند در 

جلسه شورا حاضر شوند، و به شرح زير سوگند ياد کنند:
اينجانب، که عضويت در هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار را پذيرفته ام، 
با آگاهي کامل از مسؤوليت خود در اين سمت، به خداوند قادر متعال سوگند ياد 
مي کنم که وظايف قانوني خود را در اين زمينه به نحو احسن انجام دهم و نهايت 
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دقت و بي طرفي را به کار بندم و در دوره مس��ؤوليت خود از هيچ کوشش��ي در 
جهت نيل به اهداف و انجام وظايف قانونی س��ازمان دريغ نورزم و در تصميمات 
خود همواره مصالح کشور و عموم مردم ايران را در نظر گيرم و اسرار سازمان و 
هيات مديره را حتي پس از پايان دوره مسؤوليت خود، حفظ و فقط در چارچوب 

قانون و مقررات اظهار کنم.
تبصره: سوگند نامه با درج نام و نام خانوادگی و تاريخ اداي سوگند توسط هر 

يک از اعضاي هيات مديره امضا و در دبيرخانه شورا نگهداري خواهد شد.
م�اده 11: اعضاي هيات مدي��ره بايد به طور تمام وقت در خدمت س��ازمان 
باش��ند و به هيچ وجه حق اش��تغال يا پذيرش مسؤوليت در ساير دستگا ه ها، 

بنگا ه ها، و نهادها اعم از دولتي و غيردولتي را ندارند. 
ماده 12: حقوق، مزايا، و پاداش اعضاي هيات مديره را شورا تعيين می کند.

ماده 13: رئيس هيات مديره از بين اعضاي هيات مديره، با پيش��نهاد هيات 
مديره و تصويب ش��ورا براي مدت س��ي ماه تعيين خواهد ش��د. رئيس هيات 

مديره، رئيس سازمان و باالترين مقام اجرايي سازمان است.
تبص�ره 1: انتخاب مجدد رئيس هيات مديره براي دوره هاي بعد، تا انقضاي 

دوره عضويت وي در هيات مديره بالمانع است.
تبصره 2- نايب  رئيس را هيات  مديره از بين اعضا انتخاب مي کند.

ماده 14: هيات مديره بايد حداقل هر ماه يک بار تشکيل جلسه دهد. 
ماده 15: جلس��ات هيات مديره با حضور حداقل س��ه نفر از اعضا که يکي از 
آن ها رئيس يا نايب رئيس اس��ت، رسميت مي يابد و هر عضو دارای يک حق 

رأي است. تصميمات هيات مديره با حداقل سه رأي موافق معتبر است.
ماده 16: اعضای هيات مديره نمي توانند حضور در جلس��ات هيات مديره و 

حق رأي خود را به ديگری واگذار کنند. 
ماده 17: هيات مديره داراي دبيرخانه اي اس��ت که زير نظر و با مسؤوليت نايب 
رئيس هيات مديره فعاليت مي کند. دبيرخانه هيات مديره مرجع رسمي ابالغ و 

استعالم مصوبات هيات مديره خواهد بود.
م�اده 18: دبي��ر هي��ات مديره موظف اس��ت براي هر جلس��ه هيات مديره 
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صورتجلسه اي تنظيم، و با درج تاريخ و ساعت و محل تشکيل جلسه، اسامي 
حاضران و موضوعات مطرح ش��ده در جلسه، خالصه مذاکرات و نظرات اعضا 
را ثبت کند، و مصوبات جلس��ه را به امضاي اعضاي حاضر در جلس��ه برساند. 
اين صورت جلس��ه در دبيرخانه هيات مديره به ترتيب تاريخ شماره گذاري و 

نگهداري خواهد شد.
تبص�ره: در مواردی که نايب رئيس نتواند وظايف دبيری را انجام دهد، يکی 

ديگر از اعضای هيات مديره، مسؤوليت وی را عهده دار خواهد بود.
ماده 19: در موارد ذيل ش��ورا عضويت هري��ک از اعضاي هيئت مديره را که 
مش��مول عناوين مذکور باشد، لغو و حس��ب مورد طبق قوانين مربوط اقدام 

مي نمايد: 
1: درص��ورت ص��دور حکم قطعي از دادگاه صالح ک��ه مبنی بر محروميت از 

حقوق اجتماعي باشد. 
2: در صورتي که به تش��خيص شورا يکي از ش��رايط مندرج در ماده  6 قانون 

زايل گردد. 
3: تخلف از مقررات قانون، اساس��نامه و يا ساير مقررات مربوط، به تشخيص 

شورا. 
4: از دست دادن توانايي جسماني و روانی الزم براي انجام وظايف محوله به 

تشخيص شورا.
5: عدم حضور غيرموجه در جلسات هيات مديره، بيش از چهار جلسه متوالي 

يا شش جلسه متناوب در طول يک سال.

 فصل چهارم: وظايف و اختيارات رئيس سازمان

ماده 20: رئيس سازمان باالترين مقام اجرايي سازمان است و کليه  اختيارات 
الزم برای اداره امور س��ازمان جز آنچه به موجب قانون يا اساسنامه به مرجع 
ديگری محول ش��ده است را دارا می باشد و نماينده سازمان نزد کليه مراجع 
است و به طور کلي عالوه بر اختيار استخدام و انفصال موقت يا دائم کارکنان، 
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و تعيين شغل و سمت و حقوق و مزايا و ترفيع آنها، و انجام تمام امور داخلي 
و اداري سازمان در محدوده اين اساسنامه و مقررات مربوط، داراي وظايف و 

اختيارات زير نيز خواهد بود: 
الف: اجراي مصوبات شورا و هيات مديره.

ب: انجام هر نوع معامله قطعي، شرطي، رهني، اجاري و انعقاد کليه قراردادها 
به نام س��ازمان و تغيير، تبديل، فس��خ، اقاله و ابطال آن ها نس��بت به اموال 
منقول، غيرمنقول و حقوق و اس��ناد و اوراق بهادار س��ازمان به هر شکل و يا 
هر شخص حقيقي و حقوقي و تحت هرگونه شرايط نزد کليه مراجع ذي ربط 
قضايي و غيرقضايي و در کليه مراحل، سرمايه گذاري، تأسيس و يا مشارکت 
در تأسيس انواع شرکت و مؤسسات ديگر براي انجام وظايف و تحقق اهداف 

سازمان.
پ: اقام��ه و تعقيب و دفاع از هرگونه دعوي اعم از حقوقي )مدني( و کيفري 
و ثبتي و... و انصراف از آن با داشتن تمام اختيارات راجع به امر دادرسي در 
کليه مراجع قضايي و غيرقضايي و تمامي مراحل، با حق مصالحه و س��ازش، 
ادعاي جعل نس��بت به س��ند طرف و استرداد س��ند و تعيين جاعل، ارجاع 
دع��وي به داوري و تعيين داور، بدون اختيار صلح و به طور کلي اس��تفاده از 
کليه  حقوق و اجراي کليه تکاليف ناش��ي از قوانين آيين دادرس��ي، مدني و 
کيفري و داوري، تعيين وکيل با حق توکيل به غير ولو کراراً در امور دادرسي، 
اداري و اجرايي، تعيين ميزان حق الوکاله وکيل، و تعيين مصدق و کارشناس، 
اعتراض به نظر کارش��ناس، همچنين اقامه دعوي، مطالبه خسارت، استرداد 
دعوي، جلب ثالث و دفاع از دعوي ثالث، اقدام به طرح دعوي متقابل و دفاع 
از آن، تقاضاي تأمين خواس��ته، يا توقيف اشخاص و اموال از مراجع قضايي، 
اعطاي مهلت براي پرداخت مطالبات سازمان، درخواست صدور برگ اجرايي 
و تعقي��ب عمليات اجرايي و اخذ محکوم به، تملک اموال منقول و غيرمنقول 
و حقوق مالي در قبال مطالبات سازمان اعم از مراجع قضايي و اداري و دواير 

ثبتي و استرداد آن ها به مالکان در قبال اخذ مطالبات. 
ت: افتتاح حساب به نام سازمان نزد بانک ها و مؤسسات مالي.



405

ول
ل ا

ص
ف

وم
 د

صل
ف

رم
چها

ل 
ص

ف
وم

س
ل 

ص
ف

ث: تهيه و تنظيم بودجه، ترازنامه، حساب درآمد و هزينه، برنامه ها به همراه 
گزارش فعاليت بازار اوراق بهادار و عملکرد س��ازمان و تس��ليم آن به هيات  

مديره. 
ج: اتخاذ تصميم نس��بت به کليه  امور جاري س��ازمان که در اين اساس��نامه 

صراحتا جزو وظايف و مسؤوليت هاي ساير ارکان سازمان قرار نگرفته است.
چ: انجام س��اير وظايف و مأموريت هايی که از طرف ش��ورا يا هيات مديره به 

وی محول می شود. 
تبصره: رئيس سازمان مي تواند قسمتي از اختيارات و حق امضاي خود را در 

چهارچوب مقررات به کارکنان سازمان تفويض نمايد.

 فصل پنجم: حسابرس- بازرس

ماده 21: حسابرس- بازرس سازمان از بين مؤسسات حسابرسي عضو جامعه 
حسابداران رسمي، توسط شورا براي مدت يک سال انتخاب مي شود. انتخاب 

مجدد حسابرس � بازرس با تشخيص شورا بالمانع است.
تبصره 1: شورا هر زمان که بخواهد، مي تواند حسابرس- بازرس را ضمن تعيين 

جانشين برکنار کند.
تبصره 2: حسابرس - بازرس موظف است پذيرش مسؤوليت را کتبا به شورا 

اعالم کند تا در سوابق مربوط در دبيرخانه شورا نگهداري شود.
ماده 22: حس��ابرس - بازرس موظف اس��ت هرگونه قصور يا تقصير در ارايه 
اطالعات مؤثر بر گزارش حسابرس��ي از س��وي اعضاي هيات مديره، يا موارد 
مرب��وط به عدم  رعايت قوانين و مق��ررات مربوط را در گزارش خود منعکس 

نمايد. 
ماده 23: حس��ابرس- بازرس موظف است نسخ های از مکاتبات مهم خود با 
سازمان، از جمله نامه مديريت در زمينه کنترل های داخلی را به هيات مديره 

و شورا ارسال کند.
ماده 24: تعيين حق الزحمه حسابرس- بازرس با شوراست. پرداخت هرگونه 
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وجه خارج از مصوبات ش��ورا به حسابرس- بازرس و شرکا يا کارکنان وي از 
طرف سازمان ممنوع است. 

 فصل ششم: امور مالي سازمان

ماده 25: سال مالی سازمان برابر يک سال شمسی است که به جز سال اول، 
از اول فروردين هر س��ال آغاز و در پايان اس��فند همان سال خاتمه می يابد. 
س��ال اول فعاليت سازمان از تاريخ تأسيس تا پايان اسفند همان سال خواهد 

بود.
ماده 26: منابع درآمدی سازمان به قرار زير است:

1: وج��وه دريافتي بابت ثب��ت اوراق بهادار و صدور مجوزهاي مذکور در ماده 
7 قانون. 

2: وجوه دريافتي از ناشران اوراق بهادار. 
3: وجوه دريافتي بابت بخش��ي از کارمزد معامالت اوراق بهادار در بورس  های 

اوراق بهادار و کااليی، بازار خارج از بورس، بازار مشتقه. 
4: وجوه دريافتي بابت هزينه هاي رسيدگی به اختالفات اشخاص در سازمان. 
5: وجوه دريافتی بابت نظارت بر فعاليت هاي اشخاصي که مطابق قانون براي 

آن ها مجوز صادر شده است.
6: ساير منابع درآمدی.

تبصره 1: س��ازمان موظف به تأمين هزينه  های خود اس��ت و لذا در بودجه 
عمومی رديف اعتباری خاصی نخواهد داشت.

تبص�ره 2: تعيي��ن مآخذ و منابع درآمدی س��ازمان، تعرفه وجوه دريافتي و 
مبانی محاس��به، نحوه وصول، ضمانت  های اجرايی، و س��اير موارد مرتبط به 

موجب آيين نامه اي خواهد بود که به تصويب شورا مي رسد.
تبصره 3: تغييرات نرخ هاي قابل  اِعمال مشمول اين ماده در ابتداي هر سال 

از طريق جرايد کثيراالنتشار به  اطالع عموم خواهد رسيد. 
ماده 27: درآمد های س��ازمان در هر سال مالی، پس از کسر کليه هزينه ها، 
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استهالک ها و ذخيره  های همان سال به عنوان مازاد )کسری( در حساب ها و 
صورت های مالی سازمان شناسايی می شود.

ماده 28: بودجه سازمان برای هر سال مالی به جز سال اول بايد حداکثر تا 
پايان آذرماه س��ال مالی قبل توس��ط هيات مديره تنظيم و به شورا پيشنهاد 

گردد.
تبصره 1: در صورت عدم تصويب بودجه توس��ط شورا، هيات مديره می تواند 
با مجوز شورا نسبت به اجرای بودجه پيشنهادی خود به مأخذ يک دوازدهم 

در هر ماه اقدام نمايد.
تبص�ره 2: تفاوت پرداخت ها با ارق��ام هر يک از رديف های بودجه مصوب تا 
10 درصد نياز به اصالحيه بودجه ندارد؛ لکن تجاوز از اين حد نيازمند تهيه 

اصالحيه بودجه براي تصويب در شوراست. 
تبص�ره 3: در صورتی ک��ه درآمدهاي پيش بيني ش��ده در بودجه س��ازمان 
متناس��ب با هزينه هاي آن نباشد با تصويب شورا مي تواند از محل کمک هاي 

دولت استفاده نمايد. 
ماده 29: سازمان می تواند وجوه مازاد بر نياز خود را در بانک ها سپرده گذاری، 
يا در اوراق مشارکت مورد تاييد بانک مرکزی ج.ا. ايران سرمايه گذاری نمايد.

ماده 30: انتشار هرگونه اوراق بهادار توسط سازمان ممنوع است.
ماده 31: تصويب صورت های مالی س��ازمان برای هر دوره مالی توسط شورا 

به منزله مفاصا حساب هيات مديره برای همان دوره مالی است.
ماده 32: اس��ناد و اوراق تعهدآور، قرارداد هايی که تعهد مالی برای سازمان 
ايجاد می کنند، چک ها، بروات، س��فته ها و س��اير اوراق تجاری س��ازمان، با 
امضای ثابت رئيس و يک عضو از دو عضو ديگر هيات  مديره س��ازمان معتبر 

خواهد بود. 
تبصره: دو عضو ديگر صاحب امضاء توسط هيات مديره تعيين خواهد شد. 
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 فصل هفتم: ساير موارد

ماده 33: اين اساس��نامه با پيشنهاد شورا و تصويب هيات وزيران قابل تغيير 
و اصالح است. 

ماده 34: موارد پيش بينی نش��ده در اين اساسنامه مشمول قانون تجارت و 
ساير قوانين موضوعه خواهد بود.
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دستورالعمل نحوه دريافت مجوز تاسيس بورس ها، 
کانون ها، نهاد های مالی از سازمان بورس و اوراق بهادار
)مصوب 1385/07/30 هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار(

در اج��رای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اس��المی اي��ران مصوب آذرماه 
1384 و ب��ه منظ��ور تعيين نح��وه دريافت مجوز ثبت بورس ه��ا، کانون ها و 
نهاد های مالی موضوع همان قانون و ارايه آن ها به مرجع ثبت ش��رکتها اين 
دس��تورالعمل در بيست وهشتمين جلسه هيات مديره سازمان بورس و اوراق 

بهادار در تاريخ 1385/7/30 به تصويب رسيد.
م�اده 1. تاس��يس بورس ها، بازار ه��ای خارج از بورس، کانون ه��ا و نهاد های 
مال��ی موضوع قان��ون ب��ازار اوراق بهادار جمهوری اس��المی اي��ران مصوب 
آذرم��اه 1384 از جمله ش��رکت  های کارگ��زاری، کارگ��زاری/ معامله گری، 
بازارگردانی و س��بدگردانی اوراق بهادار، شرکت  های مشاوره سرمايه گذاری، 
مؤسسات رتبه بندی، صندوق  های سرمايه گذاری، شرکت  های سرمايه گذاری، 
شرکت  های پردازش اطالعات مالی، شرکت  های تامين سرمايه، صندوق  های 
بازنشستگی و شرکت  های سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسويه وجوه و 
هرگونه شخصيت حقوقی تحت هر عنوان که براساس مقررات مصوب ارکان 
بازار اوراق بهادار به عنوان نهاد مالی شناخته می شوند، منوط به دريافت مجوز 
و ثبت نزد س��ازمان بورس و اوراق بهادار می باش��د. موافقت سازمان بورس و 
اوراق به��ادار ب��ا ثبت هريک از اش��خاص حقوقی مذکور ط��ی تاييديه ای به 
مرجع ثبت ش��رکت ها اعالم خواهد گرديد. بديهی است تاييديه مذکور يکی 
از مدارکی خواهد بود که مرجع ثبت ش��رکت ها جهت ثبت و تاسيس هريک 

دستورالعمل نحوه دريافت مجوز تاسیس بورس ها، کانون ها، 
نهاد های مالی از سازمان بورس و اوراق بهادار
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از آن ها از متقاضی دريافت خواهد نمود.
ماده 2: هر ش��خص حقوقی برای درج هر يک از امور مرتبط با اوراق بهادار 
از جمله معامله، بازارگردانی، رتبه بندی، مشاوره، ارزشيابی، تصفيه و پاياپای 
معامالت اوراق بهادار، تحليل اطالعات، دريافت دس��تور های خريد و فروش، 
واسطه گری در خريد و فروش، جمع آوری، پردازش و انتشار عمومی اطالعات 
مربوط به س��فارش  های خريد و فروش و معامالت اوراق بهادار، فراهم آوردن 
تس��هيالت الزم برای معامالت، تعهد پذيره نويسی و فروش، سپرده گذاری و 
توثيق، تنظيم روابط بين اش��خاصی که در ب��ازار اوراق بهادار فعاليت دارند، 
ص��دور گواهينامه  ه��ای حرف��ه ای مرتبط و انج��ام تبليغ��ات، در موضوعات 
اساسنامه خود بايد مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار را دريافت داشته و به 

مرجع ثبت شرکت ها جهت ثبت اساسنامه خود ارايه دهد.
م�اده 3: ب��ا عنايت به بن��د )5( ماده )1( قان��ون بازار اوراق به��ادار، ثبت و 
تاسيس کانون ها در قالب مؤسسه غير دولتی، غيرتجاری و غيرانتفاعی، طبق 
دس��تورالعمل مربوط و پس از ارايه تاييدنامه سازمان بورس و اوراق بهادار به 

مرجع ثبت شرکت ها صورت خواهد گرفت.
تبصره: تاسيس و ثبت هر شخص حقوقی با هر عنوان از قبيل انجمن، مرکز، 
گروه، مجمع، خانه، مؤسس��ه و نظاير آن که موضوع فعاليت آن  تنظيم روابط 
بين اش��خاص فعال در بازار اوراق بهادار باش��د، مش��مول حکم همين ماده 

خواهند بود.
ماده 4: ثبت هرگونه تغييرات در اساس��نامه، س��رمايه، مديرعامل و اعضای 
هيات مديره، درخصوص اش��خاص موضوع ماده يک در مرجع ثبت شرکت ها 

پس از ارايه تائيديه سازمان بورس و اوراق بهادار امکان پذير خواهد بود.
تبصره: عالوه بر موارد مذکور در اين ماده، مواردی که در اساسنامه اشخاص 
موض��وع ماده يک و م��اده دو ثبت آن ها در مرجع ثبت ش��رکت ها منوط به 
تاييد س��ازمان بورس و اوراق بهادار ش��ده اس��ت نيز مشمول حکم اين ماده 

خواهد بود.
ماده 5: تبديل هر يک از اش��خاص حقوقی موج��ود به نهاد های موضوع ماده 
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ي��ک يا درج موضوعات فعاليت مذکور در م��اده 2 در موضوعات فعاليت آن ها 
و همچنين تغيير و تبديل هر يک از اش��خاص حقوقی مذکور در ماده يک به 
يکديگر يا ادغام آنها، منوط به موافقت س��ازمان اس��ت. ثبت تغييرات ياد شده 
در مرجع ثبت شرکت ها پس از اخذ مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار امکان 

پذير است.
م�اده 6: لغو و تعليق مجوز فعاليت هر يک از اش��خاص موضوع مواد يک و 
دو حس��ب مورد با رعايت مقررات مربوط به هر يک از آن ها و براساس اعالم 
س��ازمان بورس و اوراق به��ادار خواهد بود. رعايت مق��ررات ماده 4 در دوره 

تعليق مجوز، ضروری است.
ماده 7: در صورت انحالل هر يک از اشخاص موضوع مواد يک و دو، پس از 
رعاي��ت کليه قوانين و مقررات مربوطه و انجام مراحل انحالل و تصفيه، ثبت 

خاتمه تصفيه منوط به ارايه مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار است.
تبصره: انحالل اجباری مشمول مقررات اين ماده نخواهد بود.

دستورالعمل نحوه دريافت مجوز تاسیس بورس ها، کانون ها، 
نهاد های مالی از سازمان بورس و اوراق بهادار
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دستورالعمل صدور مجوز تأسيس و فعاليت کارگزاری
 در بورس

)مصوب 1386/01/31 هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار(

مقدمه: به اس��تناد بند ه��ای 2 و 6 ماده 7 قانون ب��ازار اوراق بهادار مصوب 
آذرم��اه س��ال 1384، اين دس��تورالعمل به منظ��ور امتيازبن��دی و انتخاب 
متقاضي��ان فعالي��ت کارگزاری در بورس و همچنين تعيين ش��رايط ش��روع 

فعاليت کارگزاری در بورس تنظيم شده است.
ماده 1: سازمان بورس و اوراق بهادار )سبا( تعداد مجوز های قابل صدور برای 
تأس��يس کارگزاری يا فعاليت را تعيين و طی اع��الن فراخوان، از متقاضيان 
تأسيس شرکت کارگزاری يا دريافت مجوز فعاليت در بورس مورد نظر دعوت 
به عمل می آورد تا مدارک و اطالعات خود را ارايه دهند. در فراخوان مذکور 

حدود خدمات قابل ارايه، بورس مورد نظر و ساير شرايط قيد می گردد.
ماده 2: متقاضيان فعاليت کارگزاری در بورس به دو گروه زير قابل تقس��يم 

هستند:
الف: اش��خاصی که به عنوان مؤس��س ش��رکت کارگزاری، تقاضای تأسيس 

کارگزاری و فعاليت کارگزاری در بورس مورد نظر را دارند.
ب: شرکت  های کارگزاری که قبال تأسيس شده ولی تا زمان اعالن فراخوان، 

مجوز فعاليت کارگزاری در بورس مورد نظر را دريافت ننموده اند.
امتيازبندی متقاضيان گروه )الف( براساس ماده )4( و امتيازبندی متقاضيان 
گروه )ب( براس��اس ماده )5( صورت می پذيرد. برای دريافت مجوز، متقاضی 
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بايد حداقل 50 درصد از کل امتيازات مربوط به گروه خود را کس��ب نمايد. 
فهرس��ت اين متقاضيان به عنوان متقاضيان واجد ش��رايط از باالترين امتياز 
مرتب می ش��ود. اولويت بندی در صدور مجوز براساس امتياز اکتسابی در هر 
گروه از متقاضيان واجد ش��رايط و به تعداد مجوز قابل صدور در هر گروه که 

مطابق ماده )1( تعيين شده است، صورت می پذيرد.
ماده 3: مهلت  های تأس��يس کارگزاری، احراز شرايط شروع فعاليت و شروع 

عملی فعاليت به قرار زير است:
الف: برای متقاضيان گروه )الف( مذکور در ماده )2(، مهلت تأس��يس و احراز 
شرايط ش��روع فعاليت و شروع عملی فعاليت براساس مجوز صادره، حداکثر 

چهار ماه از تاريخ ابالغ اولويت.
ب: برای متقاضيان گروه )ب( مذکور در ماده )2(، مهلت احراز شرايط شروع 

فعاليت و شروع عملی فعاليت، حداکثر دو ماه از تاريخ ابالغ مجوز فعاليت.
تبص�ره 1: در صورتی ک��ه متقاضی در مهلت  های مقرر در اين ماده، حس��ب 
مورد نسبت به تأسيس شرکت و احراز شرايط و شروع فعاليت اقدام ننمايد، 
مجوز صادره برای وی، خود به خود لغو می ش��ود؛ مگر اينکه متقاضی داليل 
کافی ارايه و هيات مديره سبا با درنظر گرفتن مهلت ديگری، موافقت نمايد.

تبصره 2: ابالغ اولويت به نماينده مؤسس��ين تحويل يا به آدرس وی ارسال 
می ش��ود و مجوز فعاليت کارگزاری نيز به آخرين آدرس اعالمی متقاضی به 

سبا ارسال می گردد.
ماده 4: امتياز متقاضيان گروه )الف( مذکور در ماده )2( برابر جمع امتيازات 

براساس عوامل زير است:
الف: سرمايه: سرمايه نقدی هر يک ميليارد ريال يک امتياز و حداکثر تا 30 
امتياز مشروط به اين که متقاضی حداقل 20 امتياز از اين عامل کسب نمايد.

ب: ويژگی مؤس��س: امتياز ويژگی مؤس��س حاصل جمع امتياز مؤسس��ين 
حقوقی و حقيقی است که هر يک به ترتيب زير محاسبه می شود:

1 – ب: مؤس��س حقوقی: حداکثر امتياز مؤسس��ين ش��رکت کارگزاری که 
ش��خصيت حقوقی دارند، مجموعا 35 امتياز خواهد بود. امتياز هر يک از اين 

دستورالعمل صدور مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاری
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مؤسسين براساس پيوست شماره )1( اين دستورالعمل محاسبه می شود.
2 – ب: مؤس��س حقيقی: حداکثر امتياز مؤسس��ين ش��رکت کارگزاری که 
شخصيت حقيقی دارند، مجموعاً 35 امتياز خواهد بود. امتياز هر يک از اين 

مؤسسين براساس پيوست شماره )2( اين دستورالعمل محاسبه می شود.
تبصره: سهامداران استراتژيک مجوز تأسيس در کارگزاری  هايی که دريافت 
می کنند، نمی توانند تا س��ه سال پس از تأسيس، سهام خود در کارگزاری را 
به ديگری واگذار نمايند. واگذاری س��هام آن ها در شرايط اضطراری منوط به 

موافقت سازمان است.
ماده 5: امتياز متقاضيان گروه )ب( مذکور در ماده )2(، برابر جمع امتيازات 
براس��اس عوامل زير است. اين امتيازات براس��اس وضعيت کارگزاری قبل از 

فراخوان موضوع ماده )1( محاسبه می شوند:
الف: س��رمايه: به ازای هر دو ميليارد ريال س��رمايه پرداخت ش��ده ش��رکت 
کارگزاری متقاضی، يک امتياز تا س��قف 10 امتياز در نظر گرفته می ش��ود. 

متقاضی بايد حداقل 5 امتياز از اين عامل کسب نمايد.
ب: شعبه کارگزاری: در صورتی که کارگزار در هر شهرستان )به غير از تهران( 
به تشخيص س��ازمان، دفتری جهت دريافت س��فارش  های مشتريان و ارايه 
س��اير خدمات داير کرده باشد و در آن شهرس��تان، ايستگاه معامالتی برای 
اجرای س��فارش  های مشتريان در اختيار داش��ته باشد، به ازای هر مورد يک 
شعبه برای وی محسوب می شود. برای کارگزار متقاضی، تا دو شعبه به ازای 
هر ش��عبه يک امتياز و بيش از آن هر شعبه 3 امتياز، و حداکثر تا سقف 12 

امتياز در نظر گرفته می شود.
ج: ت��االر اختصاص��ی: به ازای هر ت��االر اختصاصی در ته��ران، 2 امتياز و در 
شهرس��تان  های غير از تهران، 4 امتياز و حداکثر تا س��قف 10 امتياز در نظر 

گرفته می شود.
د: پرس��نل: به ازای هر يک از پرسنل دارای گواهينامه بازار سرمايه، مشروط 
به اينکه حداقل 4 ماه در ش��رکت کارگزاری مش��غول فعاليت بوده و نام وی 
در فهرس��ت بيمه کارکنان اين شرکت درج شده باشد، 2 امتياز و حداکثر تا 
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سقف 14 امتياز در نظر گرفته می شود.
ه�: سيستم ها: برای برقراری سيستم  های مناسب کنترل داخلی، حسابداری، 
کارگزاری، س��ايت الکترونيکی )به منظور ارايه اطالعات و س��اير خدمات به 

مشتريان( و ... به تشخيص سبا، حداکثر 20 امتياز در نظر گرفته می شود.
و: مجوز های اخذ ش��ده: ب��ه ازای دريافت مجوز های س��بدگردانی و کارگزار 
معرف هر کدام يک امتياز و به ازای تش��کيل هر س��بد اوراق بهادار مشترک 
به تش��خيص سازمان و متناسب با ميزان فعاليت، حداکثر تا 5 امتياز در نظر 
گرفته می ش��ود. به ازای انعقاد هر قرارداد مع��رف، 3 امتياز و به ازای انعقاد 
هر قرارداد س��بدگردانی، 2 امتياز در نظر گرفته می شود. سقف امتيازات اين 

عامل حداکثر 14 امتياز خواهد بود.
ز: ارزش معامالت: جمع ارزش معامالت غير بلوک )کمتر از 100 هزار سهم 
در هر معامله( کارگزاری متقاضی در ش��ش ماهه منتهی به اعالن فراخوان، 
نسبت به ارزش کل اين نوع معامالت محاسبه شده  و با عدد A که از فرمول 
زير محاسبه می شود، مقايسه می گردد و به ازای هر يک درصد بيشتر از عدد 

A، 1/5 امتياز تا سقف 10 امتياز در نظر گرفته می شود.

1
A =

تعداد کارگزاران فعال در زمان اعالن فراخوان 

ح: تعداد مشتريان: تعداد مش��تريان شرکت کارگزاری متقاضی که در شش 
ماهه منتهی به تاريخ فراخوان، حداقل يک معامله از طريق شرکت کارگزاری 
داشته اند، محاسبه و بر تعداد کل مشتريان مذکور در سطح کل کارگزاری ها 
تقسيم شده و به ازای هر يک درصد بيشتر از عدد )A( محاسبه شده در بند 

)ز(، 2 امتياز تا سقف 10 امتياز در نظر گرفته می شود.
ط: تخلفات: به ازای هر تخلف شرکت کارگزاری متقاضی که منجر به اخطار 
کتبی با درج در پرونده شده باشد، 2 امتياز منفی و برای تخلفی که منجر به 
محروميت از انجام معامالت شده است، 4 امتياز منفی در نظر گرفته شده و 
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از مجموع امتيازات متقاضی کسر می شود.
ماده 6: صالحيت حرفه ای مديرعامل و اعضای هيات مديره متقاضيان گروه 
)ب( موضوع ماده )2(، بايد ظرف مهلت تعيين ش��ده به تأييد سبا برسد، در 
غي��ر اين صورت تقاضای آن ها َرد خواهد ش��د. همچنين صالحيت حرفه ای 
اعض��ای هيات مديره و مديرعام��ل متقاضيان گروه )الف(، قبل از تأس��يس 
ش��رکت کارگزاری بايد مطابق دس��تورالعمل مربوطه به تأييد س�با برسد و 
س��رمايه تعهد شده به نام شرکت کارگزاری در شرف تأسيس نزد بانک واريز 
و گواهی مربوطه ارايه گردد. س��رمايه مذکور منحصرا بايد در اجرای موضوع 

فعاليت شرکت کارگزاری، صرف شود.
م�اده 7: متقاضيان گروه )الف( و )ب( موض��وع ماده )2( بايد ظرف مهلت  های 
تعيين شده در ماده )3(، نسبت به فراهم آوردن امکانات، پرسنل و سيستم  های 
الزم مورد تأييد س�با به ش��رح زير اقدام نمايند تا مجوز فعاليت آن ها در بورس 
مربوطه صادر گردد، در غير اين صورت مجوز آن ها خود به خود باطل خواهد شد.

الف: تهيه دفتر مرکزی شرکت کارگزاری به متراژ مناسب با کاربری اداری يا 
تجاری به نام شرکت کارگزاری يا در اجاره آن.

ب: ايجاد بخش پذيرش س��فارش  های مشتريان و استخدام و آموزش حداقل 
يک کارشناس برای اين بخش مطابق مقررات.

ج: ايجاد بخش معامالت و استخدام يک کارشناس به عنوان مسئول معامالت 
و يک کارشناس به عنوان معامله گر و آموزش آن ها مطابق مقررات مربوطه.

د: تشکيل امور مالی و استخدام مسئول امور مالی با تجربه الزم.
ه�: تدوين رويه  های دريافت و اجرای سفارش ها و ثبت و نگهداری حساب ها 
و تهيه فرم  های الزم و تعيين حدود اختيارات و مسئوليت افراد در اين زمينه.

و: خريد و پياده سازی سيستم  های حسابداری و کارگزاری و ساير نرم افزار های 
الزم و ارايه حداقل يک تراز مالی از وضعيت شرکت.

ز: تهيه تجهيزات اداری مناسب برای انجام عمليات شرکت.
ح: پذي��رش در کان��ون کارگزاران بورس و اوراق به��ادار و عضويت در بورس 

مربوطه.
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تبص�ره 1: در صورتی که دفتر مرکزی کارگزاری در زمان ش��روع فعاليت در 
اجاره ش��رکت باشد، ش��رکت کارگزاری بايد ظرف يک سال پس از تأسيس، 
محل مناسب مطابق بند )الف( اين ماده به عنوان دفتر مرکزی شرکت به نام 

شرکت کارگزاری خريداری نمايد.
تبصره 2: در صورتی که در طول فعاليت شرکت کارگزاری هر يک از شرايط 
مذک��ور در اين ماده نقض ش��ود، هيات مديره س�با می توان��د ضمن تعليق 
فعالي��ت کارگ��زاری، مهلتی حداکثر تا س��ه ماه برای احراز ش��رايط در نظر 
گيرد و در صورتی که در اين مهلت ش��رايط الزم احراز نش��ود، مجوز فعاليت 

کارگزاری را ملغی نمايد.
م�اده 8: کليه کارکنان ش��رکت  های کارگزاری که برای انجام دادوس��تد با 
ايس��تگاه معامالتی کار می کنند، باي��د دارای گواهينامه معامله گری مربوطه 

باشند.
ماده 1:9 

1: هيچ شخص حقيقی يا حقوقی نمی تواند به طور مستقيم سهامدار بيش از 
يک شرکت کارگزاری باشد.

2: مديرعام��ل و نماينده حقيق��ی عضوهيات مديره يک ش��رکت کارگزاری 
نمی توانند سهامدار يک شرکت کارگزاری ديگر شوند.

3: هيچ ش��خص حقيقی يا حقوقی و اش��خاص وابس��ته به آن ها نمی توانند 
کنترل بيش از يک ش��رکت کارگزاری را بطور مس��تقيم و يا غيرمستقيم در 

اختيار داشته باشند.
4: هر شخص حقيقی يا حقوقی که کنترل يک شرکت کارگزاری را به صورت 
غيرمس��تقيم در اختيار داش��ته باش��د نمی تواند متقاضی خريد هر درصد از 

سهام يک شرکت کارگزاری ديگر به طور مستقيم باشد.
تبصره1: منظور از اش��خاص وابسته، اش��خاص حقيقی مقصود همسر، افراد 
تحت تکفل و اشخاص حقوقی تحت کنترل، برای اشخاص حقوقی، اشخاص 
حقوقی تحت کنترل، اش��خاص حقوقی تحت کنترل مش��ترک و اش��خاص 

۱.اصالحیمورخ۱۳۹۶/۶/8هیاتمدیرهسازمانبورسواوراقبهادار
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حقوقی کنترل کننده است.
تبص�ره 2: منظ��ور از کنترل، مالکيت بي��ش از 50 درصد يا تعيين اکثريت 

اعضای هيات مديره يک شرکت است.
ماده 10: اعضای هيات مديره، مدير عامل و س��اير مديران و کارکنان در يک 
ش��رکت کارگزاری مجاز نيستند در شرکت کارگزاری ديگری اشتغال داشته 

باشند. 
م�اده 11: کارگ��زار نمی تواند بدون موافقت س��ازمان فعاليت خود را متوقف 

نمايد.
ماده 12: اين دس��تورالعمل در تاري��خ 1386/6/31 به تصويب هيات مديره 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار رسيد و در تاريخ 1391/10/30 و 1396/6/8 

اصالح گرديد که مشتمل بر يک مقدمه، 12 ماده و 7 تبصره است.1

۱.اصالحیمورخ۹۶/۶/8هیاتمدیرهسازمانبورسواوراقبهادار
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پيوست )1(: نحوه امتيازدهی مؤسس شرکت کارگزاری
که شخصيت حقوقی دارد

امتياز مؤس��س ش��رکت کارگزاری که ش��خصيت حقوقی دارد، از ضرب سه 
عامل )الف( امتياز موضوع فعاليت، )ب( ضريب نوع ش��خصيت حقوقی و )ج( 

ضريب سهامداری وی که به شرح زير محاسبه می شوند، به دست می آيد:
الف: امتياز موضوع فعاليت: امتياز موضوع فعاليت مؤسس با توجه به نوع 

فعاليت وی به شرح زير تعيين می شود:
1- الف: بانک ها، بيمه ها و نهاد های مالی مجاز، برابر 12 امتياز

2- الف: مؤسسات مالی و اعتباری، برابر 8 امتياز
3- الف: ساير اشخاص حقوقی )شامل شرکت  های توليدی، خدماتی، بازرگانی 

و تعاونی(، برابر 5 امتياز
ب: ضريب نوع ش�خصيت حقوقی: ضريب نوع شخصيت حقوقی به شرح 

زير تعيين می شود:
1- ب: ش��رکت  های س��هامی عام و ش��رکت  های تعاونی که بي��ش از 250 

سهامدار يا عضو داشته باشند، برابر يک
2- ب: ش��رکت  های س��هامی عام و ش��رکت  های تعاونی که بين 50 تا 250 

سهامدار يا عضو داشته باشند، برابر 0/8
3 - ب: شرکت  های سهامی عام و شرکت  های تعاونی که کمتر از 50 سهامدار 

يا عضو داشته باشند و شرکت  های سهامی خاص، برابر 0/65
4- ب: ساير اشخاص حقوقی، برابر 0/5

ج: ضريب سهامداری: برای مؤسسی که 20 درصد و بيشتر از کل سرمايه 
ش��رکت کارگزاری را تأمين نمايد، ضريب سهامداری برابر يک در نظر گرفته 
می شود. برای مؤسسی که کمتر از 20 درصد از کل سرمايه شرکت کارگزاری 
را تأمي��ن نمايد، به ازای هر يک درصد کمتر، 0/1 از عدد يک کس��ر خواهد 

شد.

دستورالعمل صدور مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاری
 در بورس
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پيوست )2(: نحوه امتيازدهی مؤسس شرکت کارگزاری
که شخصيت حقيقی دارد

برای تعيين امتياز مؤس��س ش��رکت کارگزاری که ش��خصيت حقيقی دارد، 
امتياز س��وابق تجربی وی به ش��رح بند )الف( زير محاسبه ش��ده و با امتياز 
س��وابق تحصيلی وی که به شرح بند )ب( محاسبه می شود، جمع می شود و 
حاصل جمع در ضريب سهامداری وی که به شرح بند )ج( به دست می آيد، 

ضرب می شود.
الف: امتياز س�وابق تجربی: برای محاس��به امتياز سوابق تجربی مؤسس، 
ابتدا امتياز وی در هر س��مت براس��اس فرمول زير محاس��به ش��ده و امتياز 

سمت  های مختلف با يکديگر جمع می شود:
ضريب ماه × ضريب سمت مؤسس × ضريب موضوع فعاليت محل کار مؤسس 

× مدت تجربه کاری در هر سمت به ماه
سقف امتياز سابقه تجربی هر مؤسس 6 امتياز و مجموع امتياز سوابق تجربی 
مؤسسين شرکت کارگزاری که ش��خصيت حقيقی دارند، حداکثر 20 امتياز 
خواهد بود. حداکثر امتياز ضريب موضوع فعاليت محل کار مؤسس و ضريب 

سمت وی از جدول زير استخراج می شود:

ف
ردي

موضوع اصلي فعاليت 
شرکت محل کار 

متقاضي
ضريب موضوعسمت متقاضي

 فعاليت
ضريب سمت 

متقاضي

کارگزاري1

11مديرعامل

10/85نماينده 1

10/7عضو موظف هيات مديره

10/7نماينده 2

10/5عضو غيرموظف هيات مديره

10/6کارمند ارشد صف

10/4کارمند صف

تا سقف 10/3ساير کارکنان
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2

ايه
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زار 
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د ها
 نها

ا يا
س ه

بور

11باالترين مقام
10/9عضو موظف هيات مديره يا رکن مشابه

10/9مدير ارشد صف
10/85مدير ميانی مربوط به امور کارگزاران

10/6ساير مديران ميانی صف
10/6عضو غيرموظف هيات مديره

10/65کارمند ارشد مربوط به امور کارگزاران
10/5ساير کارمندان ارشد صف

10/4کارمند صف
تا سقف 10/3ساير کارکنان

3

ي 
کز

 مر
ري

گذا
رده 

 سپ
اي

ت ه
رک

، ش
لي

ي ما
 گر

طه
واس

ايه
سرم

زار 
ي با

ن ها
انو

و ک

0/90/9مديرعامل
0/90/85عضو موظف هيات مديره

0/90/8مديرارشد صف
0/90/7مديرمياني صف

0/90/6عضو غيرموظف هيات مديره
0/90/4کارمند ارشد صف

0/90/3مديرمالي، رئيس حسابداري يا رئيس حسابداري داخلي
تا سقف 0/90/2ساير کارکنان

4

گ 
 بزر

تي
دما

ا خ
ی ي

يد
تول

0/70/8مديرعامل
0/70/7عضو موظف هيات مديره

0/70/4عضو غير موظف هيات مديره
0/70/5مديرارشد 

0/70/4مديرمالي، رئيس حسابداري يا رئيس حسابرسي داخلي
0/70/3کارکنان ارشد مالي
تا سقف 0/70/2سايرکارکنان مالي

دستورالعمل صدور مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاری
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5
توليدی يا 
خدماتي 
متوسط 

0/60/8مديرعامل
0/60/7عضو موظف هيات مديره

0/60/4عضو غير موظف هيات مديره
0/60/5مديرارشد 

0/60/4مديرمالي، رئيس حسابداري يا رئيس حسابرسي داخلي
0/60/3کارکنان ارشد مالي
تا سقف 0/60/2سايرکارکنان مالي

6
توليدی يا 
خدماتي 
کوچک

0/40/8مديرعامل
0/40/7عضو موظف هيات مديره

0/40/4عضو غير موظف هيات مديره
0/40/5مديرارشد 

0/40/4مديرمالي، رئيس حسابداري يا رئيس حسابرسي داخلي
0/40/3کارکنان ارشد مالي
تا سقف 0/40/2سايرکارکنان مالي

امور دولتي7

0/60/8باالترين مقام
0/60/7مديرارشد 
0/60/5مديرمياني 

0/60/8مديران و رؤساي مرتبط با امور مالي يا سرمايه گذاري
0/60/7کارکنان ارشد مرتبط با امور مالي يا سرمايه گذاري 

0/60/3ساير کارکنان

حسابرسی8

0/80/8مديرحسابرسي
0/80/7سرپرست حسابرسي

0/80/6حسابرس ارشد
0/80/5حسابرس

0/80/4کمک حسابرس

ساير موارد9

مدرس دانشگاه در دروس اقتصاد، مديريت مالي، حسابداري، 
0/70/7سرمايه گذاري

0/50/7 مدرس دانشگاه ساير دروس مرتبط
0/60/5کارشناس رسمي دادگستري در زمينه هاي مرتبط

0/50/5 وکيل دادگستري
تا سقف 0/40/5 ساير
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توضيحات:
1: ضريب ماه برابر 0/2 در نظر گرفته شده که توسط هيات مديره سبا قابل 

تغيير است.
2: منظور از مدير ارشد، مديری است که در يک رده پايين تر از باالترين مقام 

اجرايی قرار دارد.
3: منظور از مدير ميانی، مديری است که در دو رده پايين تر از باالترين مقام 

اجرايی قرار دارد.
4: در صورتی که متقاضي در يک دوره زمانی معين، بيش از يک شغل داشته 
باشد، در آن مدت شغلی که بيشترين امتياز را دارد در نظر گرفته می شود.

5: منظور از مديران يا کارکنان صف، آن دسته از مديران يا کارکنان هستند 
که در رابطه با فعاليت اصلی شخصيت حقوقی انجام وظيفه می کنند.

6: منظور از ش��رکت بزرگ، شرکتی است که تعداد پرسنل آن بيش از 200 
نفر يا جم��ع دارايی  های آن بيش از 100 ميليارد ريال يا درآمد ناخالص آن 

طی يک سال بيش از 100 ميليارد ريال است.
7: منظور از ش��رکت متوس��ط، شرکتی اس��ت که تعداد پرسنل آن بيش از 
50 و کمت��ر از 200 نفر ي��ا جمع دارايی  های آن بيش از 50 و کمتر از 100 
ميلي��ارد ريال يا درآمد ناخالص آن طی س��ال بي��ش از 50 و کمتر از 100 

ميليارد ريال باشد.
8: منظور از ش��رکت کوچک، شرکتی است که ش��رکت توليدی يا خدماتی 

بزرگ يا متوسط محسوب نشود.
9: هرجا س��قف امتياز معين ش��ده اس��ت، امتياز متقاضي با توجه به سوابق 
تجربی وی، توس��ط سبا تعيين می ش��ود، به طوری که از سقف تعيين شده 

تجاوز ننمايد.

ب: امتي�از س�وابق تحصيلی: امتياز س��وابق تحصيلی مؤس��س ش��رکت 
کارگزاری، براساس جدول زير و توضيحات آن تعيين می شود. مجموع امتياز 

دستورالعمل صدور مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاری
 در بورس
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س��وابق تحصيلی مؤسس��ين شرکت کارگزاری که ش��خصيت حقيقی دارند، 
حداکثر 15 امتياز خواهد بود.

آخرين مدرك رديف
امتياز هر رشته تحصيليتحصيلي

نفر

6مديريت مالي، اقتصاد، حسابداري و مهندسي ماليدکتري1

5/5مديريت، بانکداري، بيمه و مهندسي صنايعدکتري2

4/5رياضي، آمار، مهندسي و حقوقدکتري3

3/5ساير رشته هادکتري 4

5مديريت مالي، اقتصاد، حسابداري و مهندسی مالیکارشناسي ارشد5

4مديريت، بانکداري، بيمه و مهندسی صنايعکارشناسي ارشد6

3/5رياضي، آمار، مهندسي و حقوقکارشناسي ارشد7

3ساير رشته هاکارشناسي ارشد8

4مديريت مالي، اقتصاد، حسابداري و مهندسی مالیکارشناسی9

3مديريت، بانکداري، بيمه و مهندسی صنايعکارشناسی10

2/5رياضي، آمار، مهندسي و حقوقکارشناسی11

2ساير رشته هاکارشناسی12

توضيحات:
ب��ه امتيازات فوق ب��ه ازاي تأليف هر مقاله مرتبط با امور مالي که در مجالت 
معتبر چاپ ش��ده يا تأييديه چاپ گرفته باش��د، 0/5 امتياز و به ازاي تأليف 
هرکتاب مرتبط با امور مالي 1 امتياز اضافه مي شود. مجموع امتيازات تأليف 

مقاله و کتاب، حداکثر 4 امتياز خواهد بود.
در صورتی که رش��ته تحصيلی مؤس��س در يک مقطع با رشته تحصيلی وی در 
مقطع تحصيلی پايين تر تفاوت داش��ته باش��د، تفاوت امتياز بين مقطع باالتر با 
امتياز مقطع تحصيلی پايين تر در همان رش��ته محاسبه شده و با امتياز مؤسس 
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در مقطع پايين تر جمع می ش��ود تا امتياز س��وابق تحصيلی مؤسس بدست آيد. 
مثال اگر مؤسس مدرک کارشناسی ارشد در رشته مديريت مالی و کارشناسی در 
رشته مهندسی ارايه دهد، امتياز سوابق تحصيلی وی به قرار زير محاسبه می شود:

)امتياز کارشناسی رشته مديريت مالی – امتياز کارشناسی ارشد رشته مديريت مالی( + امتياز 

کارشناسی رشته مهندسی = امتياز سوابق تحصيلی مؤسس

= 2 + )5 - 4( = 3

ج: ضريب سهامداری: برای مؤسسی که 15 درصد و بيشتر از کل سرمايه 
ش��رکت کارگزاری را تأمين نمايد، ضريب سهامداری برابر يک در نظر گرفته 
می شود. برای مؤسسی که کمتر از 15 درصد از کل سرمايه شرکت کارگزاری 
را تأمي��ن نمايد، به ازای هر يک درصد کمتر، 0/1 از عدد يک کس��ر خواهد 

شد.

دستورالعمل صدور مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاری
 در بورس
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ضوابط اجرايي بازار جبراني
)مصوب 1387/02/23 هيات مديره بورس کاالي ايران 

و اصالحيه 1390/11/03(

ماده 1: بازار جبراني طبق بند 7 دس��تورالعمل اجرايي معامالت قراردادهاي 
آت��ي در ش��رکت بورس کاالي اي��ران و جهت تأمين وج��ه تضمين جبراني 
موضوع ماده 34 اين دس��تورالعمل در دوره زماني يک س��اعت پس از پايان 

جلسه معامالت روزانه گشايش مي يابد.
م�اده 2: ب��ازار جبراني جهت بس��تن موقعيت تعهدي ب��از خريد و موقعيت 

تعهدي باز فروش مشتريان بدهکار به صورت جداگانه گشايش مي يابد.
م�اده 3: بازار جبراني متش��کل از 6 دوره 10 دقيق��ه اي حراج تک قيمتي 

مي باشد.
تبصره: کميته آتي متناسب با شرايط بازار مي تواند نسبت به افزايش تعداد 

دوره هاي حراج تک قيمتي اتخاذ تصميم نمايد.
ماده 4: دامنه نوس��ان قيمت در دوره هاي اول تا ششم حراج تک قيمتي به 
ترتيب با افزايش 3، 6، 9، 12، 18 و 27 درصد به اضافه حد نوس��ان قيمت 

روز جاري نسبت به قيمت تسويه روز کاري قبل تعيين مي گردد.
تبص�ره: در صورت افزايش تعداد دوره هاي حراج تک قيمتي دامنه نوس��ان 

قيمت در دوره هاي بعدي توسط کميته آتي تعيين خواهد شد.
ماده 5: دوره حراج تک قيمتي ش��امل يک دوره پيش گشايش و يک حراج 

تک قيمتي مي باشد.
م�اده 6: در ابتداي هر دوره حراج تک قيمتي، س��امانه معامالتي س��فارش 
مرب��وط به قراردادهاي مش��تريان بدهکار را بر اس��اس ليس��ت اعالمي اتاق 



427

ول
ل ا

ص
ف

وم
 د

صل
ف

رم
چها

ل 
ص

ف
وم

س
ل 

ص
ف

پاياپاي و به صورت تصادفي، با قيمت حداقل يا حداکثر دامنه نوسان قيمت 
آن دوره در سامانه معامالتي قرار مي دهد.

ماده 7: کارگزاران جهت معامله سفارش��ات موض��وع ماده 6 مي توانند طي 
دوره پيش گشايش رقابت نمايند. در پايان هر دوره سامانه معامالتي عمليات 

حراج تک قيمتي را انجام خواهد داد.
ماده 8: تنها در صورتي که در پايان هر دوره، تمام يا قس��متي از سفارشات 
مشتريان بدهکار معامله نگردد، دوره حراج تک قيمتي بعدي آغاز مي گردد.

دستورالعمل صدور مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاری
 در بورس
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شرايط فعاليت شرکت هاي کارگزاري عضو بورس کاالي 
ايران براي معامالت قراردادهاي آتي 

)مصوب 1387/10/21 هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار(

1: مقرر ش��د به شرکت هاي کارگزاري عضو بورس کاالي ايران )اعم از فعال 
در بخش محصوالت کش��اورزي، فلزي يا پتروش��يمي( با احراز ش��رايط زير، 

مجوز معامله ي قراردادهاي آتي در اين بورس اعطا گردد:
الف: تعيين و معرفي مسئول پذيرش سفارش هاي معامله قراردادهاي آتي که 
مي تواند هم زمان مس��ئوليت پذيرش س��فارش ساير معامالت را نيز به عهده 

داشته باشد و ارايه آموزش هاي الزم به وي
ب: تعيي��ن و معرف��ي معامله گ��ر قراردادهاي آتي داراي مج��وز معامله گري 

قراردادهاي آتي
ج: تدوي��ن رويه هاي مکت��وب به منظور افتتاح حس��اب، اخذ، ثبت و اجراي 
س��فارش هاي متقاضيان انعقاد قراردادهاي آتي و ثبت معامالت قراردادهاي 

آتي و نگهداري اسناد و مدارک مربوطه و گزارشگري
د: نصب و راه اندازي نرم افزارهاي مورد نياز و تامين تجهيزات و سخت افزارهاي 

ضروري
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دستورالعمل وظايف و اختيارات شرکت بورس کاالی 
ايران درخصوص کارگزاري هاي عضو

 )مصوب 1388/3/02 هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار 
و اصالحيه 1392/12/12(

در جه��ت اجراي مفاد بند 6 ماده )1( و م��اده )35( قانون بازار اوراق بهادار 
مص��وب آذرماه 1384 و به منظور تعيين وظايف و اختيارات ش��رکت بورس 
کاالی ايران در خصوص کارگزاری  های عضو خود، اين دستورالعمل در تاريخ 
1388/03/02 و اصالحي��ه آن در تاري��خ 1392/12/12 ب��ه تصويب هيات 

مديره سازمان بورس و اوراق بهادار رسيد.
م�اده1:  اصطالحات به کار رفته در اين دس��تورالعمل به ش��رح زير تعريف 

می شوند:
الف: سبا: سازمان بورس و اوراق بهادار.
ب: بورس: شرکت بورس کاالی ايران.

ج: کارگ�زار: منظ��ور کارگزار عضو بورس کاالی ايران اس��ت. در صورتی که 
دس��تورالعمل عضويت بورس کاال به تصويب نرسيده باشد؛ منظور از کارگزار 

عضو، کارگزاری است که مجوز فعاليت بورس کاالی ايران را دارد.
م�اده 2: ظ��رف هفت روز کاری پس از پايان مهلتی ک��ه برای کارگزاران به 
منظور ارس��ال آخرين گزارش  های مربوط به هر ماه تعيين شده است، بورس 
فرم کنترل م��دارک ماهانه کارگزاري  را برای هر کارگزاری تکميل مي نمايد 
و درص��ورت مش��اهده هرگونه نقص، موضوع را ظرف س��ه روزکاري کتباً به 
کارگ��زاري مربوطه اطالع  دهد. وجود هرگونه نق��ص در گزارش هاي مذکور 

براساس اين فرم، به منزله عدم دريافت گزارش توسط بورس مي باشد.
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تبصره 1: در صورتی که کارگزار در طول يک س��ال بيش از يک بار در ارسال 
گزارش  های موض��وع اين ماده، مهلت  های تعيين ش��ده در مقررات مربوطه 
را رعاي��ت ننماي��د، يا در ارس��ال گزارش  های مربوط به هر م��اه بيش از 15 
روز تأخير داش��ته باش��د؛ بورس موظف اس��ت موضوع را به مرجع رسيدگی 

به تخلفات کارگزاری ها و مديريت نظارت بر کارگزاران سبا گزارش نمايد. 
تبصره 2: محتوا و فرم کنترل مدارک ماهانه کارگزاری، متناسب با مقررات 
مص��وب و آنچ��ه بعدا به تصويب می رس��د، به پيش��نهاد معاون��ت نظارت بر 

نهاد های مالی و تأييد رياست سازمان تعيين و به بورس ابالغ می گردد.
م�اده 3: درصورتي که گزارش هاي ماهانه دريافت��ي موضوع ماده )2( داراي 
نقص نباش��د، ب��ورس حداکثر ظرف 20 روز پس از درياف��ت اين گزارش ها، 
فرم بررسي ماهانه کارگزاري ها را براي هر کارگزاري، تکميل و در صورتی که 
پاس��خ به هر يک از س��ؤاالت فرم مذکور نش��ان دهنده نقض مقررات توسط 
کارگزاری باش��د، توضي��ح کارگزاری را ظرف هفت روز پ��س از اتمام مهلت 
تکميل اين فرم، دريافت و در صورت قانع کننده نبودن توضيحات کارگزاري، 
ظرف س��ه روزکاري بعد به همراه نظرات خود به مرجع رسيدگی به تخلفات 
کارگزاری ه��ا و مديري��ت نظارت بر کارگزاران س�با ارس��ال مي  نمايد. عدم 
دريافت يا عدم ارايه توضيحات کارگزاري مانع از ارسال اين گزارش به مرجع 

مذکور نخواهد بود.
تبص�ره: محتوا و ف��رم کنترل گزارش  ه��ای ماهانه کارگزاری، متناس��ب با 
مقررات مصوب و آنچه بعدا به تصويب می رس��د، به پيشنهاد معاونت نظارت 

بر نهاد های مالی و تأييد رياست سازمان تعيين و به بورس ابالغ می گردد.
ماده 4: س��با قبل از آغاز هر س��ال، برنامه رسيدگي س��االنه بورس را تهيه 
و به آن ش��رکت  اطالع مي دهد. بورس می توان��د نظرات اصالحي خود را در 
مورد اين برنامه به س��با ارايه نمايد، تا در صورت تأييد سبا، برنامه رسيدگی 
مطابق آن اصالح گردد. نظرات اصالحی قبل از تأييد و ابالغ سبا، الزم االجرا 
نبوده و بورس بايد مطابق برنامه رس��يدگی که توس��ط سبا ابالغ شده است، 

رسيدگی  های خود را انجام دهد.



431

ول
ل ا

ص
ف

وم
 د

صل
ف

رم
چها

ل 
ص

ف
وم

س
ل 

ص
ف

م�اده 5: بورس در ه��ر بازديد از دفات��ر مرکزي و ش��عب و نمايندگي هاي 
کارگزاري ها که در برنامه ساالنه رسيدگي پيش بيني شده است، فرم گزارش 
بازديد از کارگزاري راحداکثر ظرف مهلت دو روز کاری پس از تاريخ بازديد، 
تکميل مي نمايد. درصورتي که پاسخ به هريک از سؤاالت مطرح شده در اين 
فرم نشان دهنده نقض مقررات توسط کارگزاری باشد، بورس بايد توضيحات 
کارگ��زاري مربوط��ه را ظرف يک هفته از تاريخ تکميل اين فرم دريافت و در 
ص��ورت قانع کننده نبودن اين توضيحات به همراه نظرات بورس ظرف مدت 
ي��ک هفته از اتمام اين مهلت به مرجع رس��يدگي  به تخلفات کارگزاري ها و 
مديريت نظارت بر کارگزاران س��با ارس��ال نمايد. ع��دم دريافت يا عدم ارايه 
توضيحات کارگزاري مانع از ارسال اين گزارش به مراجع مذکور نخواهد بود.

تبصره 1: چگونگي و نحوه انتخاب دوره بررس��ي در فرم مذکور در اين ماده 
و همچنين نحوه انتخاب کارگزاری و دفاتر، ش��عب و نمايندگی آن ها و ساير 

موارد الزم در برنامه ساالنه رسيدگي بورس پيش بيني مي شود.
تبص�ره 2: محتوا و ف��رم بازديد از دفاتر مرکزی و ش��عب و نمايندگی  های 
کارگزاری ها، متناس��ب با مقررات مصوب و آنچه بعداً به تصويب می رسد، به 
پيش��نهاد معاونت نظارت بر نهاد های مالی و تأييد رياس��ت سازمان تعيين و 

به بورس ابالغ می گردد.
تبص�ره 3: هرگاه در فرم گ��زارش بازديد از کارگزاری، بررس��ی نمونه ای و 
تصادفی ذکر ش��ده باش��د، بورس بايد کاربرگی به همين منظور تهيه نمايد 
که در آن روش هاي رس��يدگي شامل نمونه ها و نتايج رسيدگي به نحو کافي 
مس��تند ش��ود و به ضميمه فرم مذکور در پرونده کارگزاری نگهداري گردد. 

سبا می تواند موارد مورد نظر خود را در اين مورد به بورس اعالم نمايد. 
م�اده 6: بورس حداکثر 20 روز پ��س از دريافت صورت هاي مالی کارگزاری  
که مصوب مجمع عمومي اس��ت، فرم بررسی ساالنه کارگزاری ها را براساس 
صورت  های مالی حسابرس��ی شده و ساير گزارش ها و مدارک دريافتی، برای 
ه��ر کارگزاری تکميل مي نمايد و گزارش فعاليت هيات مديره، حس��ابرس و 
ب��ازرس قانونی آن کارگزاری را مورد بررس��ی قرار مي ده��د. در صورتی که 
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جواب هر يک از سؤاالت مذکور در اين فرم نشان دهنده نقض مقررات توسط 
کارگزاری باش��د يا کارگزاری براساس گزارش حس��ابرس و بازرس قانونی از 
قواني��ن و مقررات تخلف نموده باش��د، بورس ظرف هف��ت روز پس از پايان 
اي��ن مهلت توضيح کارگزاری را در خصوص هر ي��ک از موارد، دريافت و در 
ص��ورت قانع کننده نبودن توضيحات، به همراه نظرات خود حداکثر ظرف دو 
روزکاري بعد به مرجع رسيدگی به تخلفات کارگزاری ها و مديريت نظارت بر 

کارگزاران سبا، ارسال مي نمايد.
تبصره: محتوا و فرم بررسی ساالنه کارگزاری ها، متناسب با مقررات مصوب 
و آنچه بعدا به تصويب می رسد، به پيشنهاد معاونت نظارت بر نهاد های مالی 

و تأييد رياست سازمان تعيين و به بورس ابالغ می گردد.
ماده 7: به منظور تقويت سيس��تم نظارت��ی و کنترل داخلی، کليه بازديدها 
بايد توس��ط حداقل دو کارش��ناس صورت گيرد و کليه فرم  های موضوع اين 
دس��تورالعمل و ساير گزارش  های مربوط به رس��يدگی ها و بازديد های انجام 
شده توسط بورس ، بايد توسط يک کارشناس تهيه و توسط کارشناس ديگر 

بررسی و تأييد شود.
م�اده 8: چنانچه بورس عالوه بر م��واردی که در فرم  های موضوع مواد )2(، 
)3(، )5( و )6( معين ش��ده اس��ت، تمايل داشته باشد رسيدگی  های ديگری 
برای اطمينان از رعايت مقررات از کارگزاری  های عضو خود داشته باشد، بايد 
مراتب را به س��با اعالم تا پس از تأييد سبا، در فرم  های مربوطه يا در دستور 

کار يا برنامه رسيدگی بورس، پيش بينی شود.
ماده 9:  از تاريخ الزم االجرا ش��دن اين دستورالعمل، بورس دارای اختيارات 

زير است:
الف: اعطای مجوز ايجاد شعبه يا نمايندگی به کارگزاری  های عضو خود؛

ب: اعطای مجوز ايجاد تاالر اختصاصی به کارگزاری  های عضو خود ؛ 
ج: اعطای حق دسترس��ی به س��امانه معامالتی بورس به کارگزاری  های عضو 

خود؛
د: صدور مجوز برای کارکنان کارگزاری  های عضو که گواهينامه الزم را دارند، 
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جهت دسترسی به سامانه معامالتی و ورود به محل هاي معامالت بورس؛
ه���: دريافت اطالع��ات کارگزاری  های عضو خود و مدي��ران و کارکنان آن ها 
در راس��تای انج��ام وظايف محول��ه و ثبت آن در بان��ک  اطالعاتی مربوطه و 

به روزرسانی مستمر آن.
و: نظارت و بازرس��ی سرزده و نظام  مند طبق برنامه رسيدگی؛ از شرکت  های 
کارگ��زاری به منظور حصول اطمينان از اينکه کارگزاران ش��رايط الزم برای 
ان��واع فعاليت  های موض��وع بند  های الف، ب، ج و د ف��وق را در مدت اعتبار 

مجوز های مزبور حفظ می نمايند.
ز: نظ��ارت بر ش��رکت  های کارگزاری به منظور اطمين��ان از عدم فعاليت در 
زمينه   هايی که مس��تلزم اخذ مجوز است، بدون دريافت مجوز مربوطه يا پس 

از پايان اعتبار آن.
ح: تهيه گزارش   های کارشناس��ی در خصوص شکايت مشتريان از کارگزاران، 
معامالت و ناهنجاری  های بازاره��ا و هرگونه تخلفات احتمالی صورت گرفته 
توس��ط کارگزاران به درخواست سبا يا کميته سازش کانون کارگزاران بورس 

و اوراق بهادار يا هيات داوری حسب مورد.
تبص�ره: بورس در اجرای اختيارات موضوع اين ماده ملزم به رعايت مقررات 

است. 
م�اده 10: ب��ورس هر ماه گزارش��ي از وضعيت کارگزاران فع��ال و غير فعال، 
شعبه هاي آن ها، معامله گران ايستگاه  های معامالتی، تعداد مشتريان برخط و 
الکترونيکی هر کارگزاری به تفکيک و حجم معامالت آنها، مجوز های فعاليت 
اخذ ش��ده يا تمديد ش��ده و همچنين تاريخ اعتبار و اتم��ام کليه مجوز های 
فعالي��ت کارگ��زاران را حداکثر ت��ا پانزدهم ماه بعد و همچنين هر س��ه ماه 
گزارش��ي از بررسی ها و بازرسي  های انجام ش��ده از شرکت هاي کارگزاري و 
دفاتر، ش��عبه و نمايندگی  هاي آن ها را تا پايان ماه بعد تهيه و به سبا ارسال 

مي نمايد. 
ماده 11: بورس بايد به منظور اجرای اختيارات و وظايف تعيين شده موضوع 
اين دس��تورالعمل، همواره نيروی انسانی صالحيت دار کافی به تشخيص سبا 
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استخدام، آموزش و در اختيار داشته باشد.
ماده 12: بورس مي تواند براي انجام موارد مذکور در اين دستورالعمل از خدمات 
حسابرسان معتمد سبا استفاده نمايد. استفاده از خدمات ساير نهاد های مربوطه 
حس��ب مورد، طبق مق��ررات در هر حال رافع مس��ئوليت بورس در خصوص 

وظايف و اختياراتی که به آن تفويض شده است، نمی باشد.
 م�اده 13:يک نس��خه از کليه فرم ها و مدارک رس��يدگي بورس، در پرونده 
مخصوصي )بصورت دس��تی يا الکترونيکی( به گونه ای نگهداري مي ش��ودکه 

بازيابی آن ها به سهولت امکان پذير باشد.
م�اده 14: در مواقع��ی که بورس در بررس��ی  های گزارش  ه��ای ماهانه، فرم 
گزارش بازديد از کارگزاری، بررسی گزارش  های ساليانه، توضيحات کارگزاری 
را قانع کنن��ده تش��خيص دهد، بايد موض��وع را طی گزارش��ی حاوی داليل 
قانع کنن��ده ب��ودن توضيحات کارگزاری با تأييد مديري��ت مربوطه در بورس 

تهيه کرده و به ضميمه فرم گزارش مربوطه بايگانی نمايد.
م�اده 15: ب��ورس باي��د يک نس��خه از مق��ررات مصوب خ��ود درخصوص 
کارگزاري هارا بالفاصله به س��با ارس��ال نمايد. همچنين کليه بخش��نامه ها و 
اطالعيه  های صادره توس��ط بورس، باي��د در چارچوب اختيارات آن ها بوده و 

هم زمان با ابالغ به کارگزاران، يک نسخه از آن به سبا نيز ارسال گردد.
ماده 16: اين دستورالعمل در 16 ماده و 8 تبصره در تاريخ 1392/12/12 به 

تصويب هيات مديره سبا رسيد و از تاريخ ابالغ الزم االجرا است.
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فرم کنترل مدارک ماهانه کارگزاري  
توضيحات: 

1: پاس�خ  های »بلی« نش�ان دهنده رعايت و پاس�خ  های »خير« نش�ان دهنده عدم 

رعايت مقررات است که با عالمت √ نشان داده می شود. در صورتی که سوال مطرح 

شده، موضوعيت ندارد، عالمت مزبور در ستون »مورد ندارد« درج شود. چنانچه در 

مورد برخی از س�واالت مطرح ش�ده در اين چک ليس�ت، کاربرگ تهيه شده است، 

درج شماره کاربرگ در قسمت عطف الزامی است.

2: سواالت دارای عالمت *، در صفحه توضيحات دارای توضيح مرتبط می باشند.

شماره صفحه: تاريخ تکميل: ماه مورد گزارش:  نام شرکت کارگزاري:  

ف
توضيحاتعطفم/نخيربليسوالردي

1

از  دريافتي  ماهانه  گزارش هاي  آيا 
رسمی  نامه  پيوست  به  کارگزاري 
کارگزاري بر روی صفحه سربرگ دار 
مقام  امضای  و  تاريخ  دارای شماره، 

مسئول می باشد ؟

*
2

آيا تراز آزمايشي کل شامل گردش 
بدهکار  مانده  و  بستانکار  و  بدهکار 
ماه  پايان  تاريخ  به  بستانکار  و 
شرکت  نام  ذکر  با  گزارش  مورد 
گزارش،  تهيه  تاريخ  کارگزاري، 
صفحه  شماره  سند،  آخرين  شماره 
هر  باالي  در  صفحات  کل  تعداد  و 
زير  مقام مجاز در  امضاي  و  صفحه 
کل صفحات به قسمی که تراز برقرار 

باشد، ارسال شده است؟

3

آيا گزارش مانده تفصيلی حساب هاي 
با  به قسمی که  نقد  و وجوه  بانکي 
مانده حساب وجوه نقد در تراز برقرار 

باشد، ارسال شده است؟

دستورالعمل وظايف و اختیارات شرکت بورس کاالی ايران 
درخصوص کارگزاري هاي عضو



مجموعه قوانین و مقررات بورس کاالي ايران 436

ف
توضيحاتعطفم/نخيربليسوالردي

4

بانکی  حساب  های  کليه  برای  آيا 
تفصيلی  گزارش  در  شده  گزارش 
نقد،  وجوه  و  بانکی  حساب  های 
صورت مغايرت بانکی در تاريخ پايان 
همراه  به  و  تهيه  گزارش  مورد  ماه 
صورت حساب بانک در تاريخ پايان 
آن،  از  بعد  روز  و  گزارش  مورد  ماه 
توضيح  گزارش  و  باز  اقالم  فهرست 
ارسال  وجود  صورت  در  باز،  اقالم 

شده است؟

5

و  گردش  آيا  مانده  و  گردش  آيا 
مانده آيا گردش و مانده آيا گردش 
حساب  های  کليه  روزانه  مانده  و 
بانکی مرتبط با بورس کاال در دفاتر 
شرکت کارگزاری به همراه گردش و 
بانکی  حساب  صورت  روزانه  مانده 
حساب  های مذکور، از ابتدا تا پايان 

ماه، تهيه و ارسال گرديده است؟

6

حساب  روزانه  مانده  و  گردش  آيا 
مشتريان  از  پيش دريافت  سرفصل 
ارسال  و  تهيه  ماه،  پايان  تا  ابتدا  از 

گرديده است؟

7

حساب  روزانه  مانده  و  گردش  آيا 
مشتريان  به  اعطايی  اعتبار  کنترل 
ارسال  و  تهيه  ماه،  پايان  تا  ابتدا  از 

گرديده است؟

*
8

بدهکاران  سنی  مانده  »گزارش  آيا 
ماه  يک  از  بيش  بستانکاران  و 
به  اشخاص  تفکيک  به  کارگزاری« 
تاريخ پايان ماه مورد گزارش با ذکر 
تهيه  تاريخ  کارگزاری،  شرکت  نام 
گزارش، شماره آخرين سند، شماره 
صفحه و تعداد کل صفحات در باالي 
هر صفحه و امضا مقام مجاز در زير 
کل صفحات طبق فرمت تعيين شده 
تهيه و در مهلت مقرر، ارسال شده 

است؟

1-1
و

2-1
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ف
توضيحاتعطفم/نخيربليسوالردي

*
9

آيا گزارش گردش تفصيلی«حساب 
در  مشتريان«  وجوه  تهاتر  کنترل 
ماه مورد گزارش با ذکر نام شرکت 
گزارش،  تهيه  تاريخ  کارگزاري، 
صفحه  شماره  سند،  آخرين  شماره 
هر  باالي  در  صفحات  کل  تعداد  و 
زير  مقام مجاز در  امضاي  و  صفحه 
کل صفحات به قسمی که گردش و 
مانده اين حساب با گردش و مانده 
آن در تراز ماهانه کل مطابقت داشته 

باشد، ارسال شده است؟

*
10

حساب  تفصيلی  گزارش  آيا 
سرمايه گذاري  های شرکت کارگزاری 
با  گزارش  مورد  ماه  پايان  تاريخ  به 
تاريخ  کارگزاري،  شرکت  نام  ذکر 
سند،  آخرين  شماره  گزارش،  تهيه 
شماره صفحه و تعداد کل صفحات 
مقام  امضاي  و  باالي هر صفحه  در 
طبق  صفحات  کل  زير  در  مجاز 
فرمت تعيين شده ارسال شده است؟

2

11

الکترونيکی  معامالت  گزارش  آيا 
فرمت  طبق  برخط(  و  )اينترنتی 
مجاز  مقام  امضای  به  شده  تعيين 
مهلت  های  در  صفحات  کليه  ذيل 

مقرر ارسال شده است؟

3

12

معامالت  ريالی  و  تعدادی  آيا جمع 
الکترونيکی)اينترنتی و بر خط( اول 
دوره در گزارش ماه مورد بررسی با 
جمع تعدادی و ريالی پايان دوره اين 
قبل  دوره  گزارش  در  معامالت  نوع 

مطابقت دارد؟

3

دستورالعمل وظايف و اختیارات شرکت بورس کاالی ايران 
درخصوص کارگزاري هاي عضو
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ف
توضيحاتعطفم/نخيربليسوالردي

13

آيا گزارش کنترل رعايت دستورالعمل 
الزامات کفايت سرمايه به قسمی که 
مانده  های مبنای محاسبه با مانده  های 
مندرج در تراز آزمايشی ماهانه تطابق 
داشته باشد، طبق فرمت تعيين شده 
ارسال شده  مقام مجاز  امضای  به  و 

است؟ 

4

14
آيا گردش و مانده حساب سرمايه و 
کليه حساب  های تفصيلی شرکا )در 

صورت وجود( ارسال شده است؟
نام و نام خانوادگی تهيه کننده: 

 تاريخ و امضا
نام و نام خانودگي تاييد کننده: 

 تاريخ و امضا

توضيحات سواالت مربوط به: فرم کنترل مدارك ماهانه کارگزاري  

2: فق��ط در ص��ورت وجود نقص عمده به تش��خيص ب��ورس، مطابق ماده 2 
دستورالعمل عمل شود.

8: فق��ط در ص��ورت وجود نقص عمده به تش��خيص ب��ورس، مطابق ماده 2 
دستورالعمل عمل شود.

9: فق��ط در ص��ورت وجود نقص عمده به تش��خيص ب��ورس، مطابق ماده 2 
دستورالعمل عمل شود.

10: فق��ط در صورت وجود نقص عمده به تش��خيص ب��ورس، مطابق ماده 2 
دستورالعمل عمل شود.
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فرم بررسی گزارش ماهانه کارگزاری
توضيحات: 

1: پاس�خ  های »بلی« نش�ان دهنده رعايت و پاس�خ  های »خير« نش�ان دهنده عدم 

رعايت مقررات است که با عالمت √ نشان داده می شود. در صورتی که سوال مطرح 

شده، موضوعيت ندارد، عالمت مزبور در ستون »مورد ندارد« درج شود. چنانچه در 

مورد برخی از س�واالت مطرح ش�ده در اين چک ليس�ت، کاربرگ تهيه شده است، 

درج شماره کاربرگ در قسمت عطف الزامی است.

2: سواالت دارای عالمت *، در صفحه توضيحات دارای توضيح مرتبط می باشند.

نام شرکت کارگزاري: تاريخ تکميل: ماه مورد گزارش:   
صفحه:

ف
توضيحاتعطفم/نخيربليسوالردي

*
1

آي��ا ت��راز ماهان��ه مطاب��ق 
دستورالعمل به موقع ارسال 

شده  است؟

2

آيا کليه حس��اب هاي بانکي 
که به عنوان »حساب جاري 
معامالت��ي مش��تريان« ي��ا 
»حس��اب  های بانکی مرتبط 
ت��راز  ب��ورس کاال« در  ب��ا 
تفصيلي حس��اب هاي بانکي 
و وجوه نقد گزارش شده اند، 
قب��ل از تاريخ تهيه گزارش، 
رس��ما به مرجع ي��ا مراجع 

مربوطه معرفي شده اند؟

3

حس��اب هاي  کلي��ه  آي��ا 
بانکي که در ت��راز تفصيلي 
حس��اب هاي بانکي و وجوه 
نقد به عنوان حساب جاري 
گزارش  مشتريان  معامالتي 
از ن��وع حس��اب  ش��ده اند، 

جاري بانکی هستند؟

دستورالعمل وظايف و اختیارات شرکت بورس کاالی ايران 
درخصوص کارگزاري هاي عضو
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ف
توضيحاتعطفم/نخيربليسوالردي

4

بانکی   مغاي��رت  آيا ص��ورت 
برای حساب جاری معامالتی 
مشتريان و ساير حساب  های 
مرتبط با ب��ورس کاال، طبق 
فرمت تعيين ش��ده و به طور 

صحيح تهيه گرديده است؟

5

5

آيا حس��اب پي��ش  دريافت 
س��طح  در  مش��تريان  از 
حساب  های کل تعريف شده 

است؟

6

آي��ا حس��اب کنت��رل اعتب��ار 
اعطايی به مش��تريان در سطح 
حس��اب  های کل تعريف ش��ده 

است؟

7

آيا کليه نق��ل و انتقال وجوه 
بين کارگزاری و مش��تری از 
طريق انتقال بين حساب  های 
بانکی کارگزاری و مش��تری 

صورت پذيرفته است؟

8

آي��ا با بررس��ی نمون��ه ای و 
مجموع  حداکث��ر  تصادفی، 
ارزش س��فارش  های خري��د 
کارگ��زاری در هر روز کمتر 
يا مس��اوی ده برابر مجموع 
مانده حس��اب پيش دريافت 
حس��اب  و  مش��تريان  از 
کنت��رل اعتب��ار اعطايی به 
مش��تريان در پاي��ان همان 

روز می باشد؟

9

آيا در طول ماه مورد بررسی، 
حس��اب  های  مانده  مجموع 
بانکی که به عنوان »حساب 
جاری معامالتی مش��تريان« 
يا »حس��اب بانکی مرتبط با 
بورس کاال« معرفی شده اند، 
در پاي��ان ه��ر روز بزرگت��ر 
مانده  مجم��وع  مس��اوی  يا 
» حس��اب پيش درياف��ت از 
مشتريان« و »حساب کنتری 
اعنبار اعطايی« به مشتريان 
در پايان همان روز می باشد؟
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ف
توضيحاتعطفم/نخيربليسوالردي

10

آزمايشي  تراز  براس��اس  آيا 
کنترل  »حس��اب  ماهان��ه، 
در  تهاتر وجوه مش��تريان« 
س��رفصل حس��اب هاي کل 
مطاب��ق مق��ررات مربوط��ه 

ايجاد گرديده است؟

*
11

آيا مجموع مانده حساب  های 
کارگ��زاري  س��رمايه گذاري 
در س��هام ساير ش��رکت ها، 
مطابق حدود تعريف ش��ده 

در مقررات است؟

2

12

آيا مجموع مانده حساب هاي 
تفصيلی حساب نقد و بانک 
با مانده اين حس��اب در تراز 
آزمايش��ی ماهان��ه مطابقت 

دارد؟

*
13

حس��اب  های  مان��ده  آي��ا 
تنخواه گ��ردان در پايان ماه 
مورد بررسی، در حد معقول 
اس��ت به طوری که ش��بهه 
سوء اس��تفاده از اين حساب 
را ب��رای خروج س��رمايه يا 
اعط��ای اعتبار به اش��خاص 

خاص برطرف نمايد؟

14

در صورتی که طبق گزارش 
کفاي��ت  کنت��رل  ماهان��ه 
مقررات  نصاب  های  سرمايه، 
مربوطه نقض ش��ده اس��ت، 
نق��ض  در  کارگ��زاری  آي��ا 
نصاب  های ياد ش��ده مقصر 

نيست؟

4

*
15

در صورت��ی که طبق گزارش 
کفاي��ت  کنت��رل  ماهان��ه 
س��رمايه، نصاب  های مقررات 
مربوطه نقض ش��ده است، آيا 
کارگ��زاری گ��زارش الزم به 
همراه برنامه اصالحی خود را 
به س��ازمان و رونوشت آن را 
به بورس، ارسال نموده است؟

4

دستورالعمل وظايف و اختیارات شرکت بورس کاالی ايران 
درخصوص کارگزاري هاي عضو
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ف
توضيحاتعطفم/نخيربليسوالردي

16

آيا در صورت مغايرت بانکی 
پاي��ان م��اه مورد گ��زارش، 
مانده  ها مطابق مانده حساب 
بانک در گ��زارش تفصيلی و 
صورتحس��اب بانک اس��ت و 
محاس��بات به ط��ور صحيح 

انجام شده است؟

5

17*

حس��اب  ک��ه  صورت��ی  در 
تفصيل��ی ش��رکاء در دفاتر 
دارای مانده بدهکار باش��د، 
آي��ا مجم��وع مانده ها کمتر 
از ده درصد س��ود باقيمانده 
من��درج در تراز آزمايش��ی 

است؟

18

آيا توضيحات کارگزاری برای 
عدم تسويه با بدهکارانی که 
بيش از يک ماه به کارگزاری 
بدهکارند معقول و منطقی به 

نظر می رسد؟

نام و نام خانوادگي تهيه کننده:     

نام و نام خانوادگي تأييدکننده: 

تاريخ و امضا  تاريخ و امضا  

توضيحات سواالت مربوط به: فرم بررسی گزارش ماهانه کارگزاری
1: حداکثر تا 15 يا 20 ماه بعد حسب نوع مجوز هايی که کارگزاری دارد.

11: سرمايه گذاری کارگزاری در سهام ساير شرکت ها حداکثر بايد 70درصد 
حقوق صاحبان س��هام يا س��رمايه  پرداخت ش��ده کارگزاري )ه��ر کدام که 
کمتر است( باشد؟ دقت ش��ود که حساب سرمايه گذاری ممکن است شامل 

سرمايه گذاری در ساير اوراق بهادار غير از سهام باشد.
13: کنترل ياد ش��ده با هدف بررس��ی سوء استفاده از اين حساب ها از جمله 

خروج سرمايه يا اعطای اعتبار می باشد.
15: در صورت ارسال برنامه اصالحی، شماره و تاريخ نامه ارسالی به سازمان 
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که رونوش��ت آن هم زمان به بورس و فرابورس ارايه ش��ده است، در قسمت 
توضيحات درج شود. 

17: در صورتی که پاسخ به اين سوال منفی باشد، مانده حساب  های تفضيلی 
شرکاء بايد معقول بوده و به معنی خروج سرمايه از شرکت تلقی نشود.

فرم شماره 3: بازديد از دفاتر شرکت  های کارگزاری

بسمه تعالی
فرم بازديد از دفاتر شرکت  های کارگزاری

تاريخ بازديد: نام شرکت کارگزاری:

از تاريخ ...... لغايت دوره مورد بررسی:نشانی دفتر مورد بازديد:
تاريخ ......

نوع دفتر مورد بازديد:
اسامی بازديدکنندگان:  

عنوان دفتر مورد بازديد:

8- چک ليست بازديد

توضيحاتعطفم/نخيربليسوالرديف

1

بازديد داراي  آيا محل م��ورد 
رؤي��ت  در  مناس��ب  تابل��وي 
عمومي حاوي نام و مشخصات 
ش��رکت کارگ��زاري و عنوان 

محل مي باشد؟

     

* 
 2

آيا نش��اني محل مورد بازديد 
قب��ال ب��ه مرج��ع ي��ا مراجع 
نامه رس��می  مربوط��ه ط��ی 
کارگ��زاری ب��ر روی صفح��ه 
ش��ماره،  دارای  دار  س��ربرگ 
تاري��خ و امضاء مقام مس��ئول 
با ذکر عنوان آن اعالم ش��ده 

است؟ 

     

دستورالعمل وظايف و اختیارات شرکت بورس کاالی ايران 
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* 
3

آيا آخرين ش��اغلين در محل 
م��ورد بازديد و ش��غل آن ها با 
اطالعاتی که قبال به مرجع يا 
مراج��ع مربوطه اعالم گرديده 

است، تطابق دارند؟

     

* 
4

آي��ا ب��ا بررس��ي نمون��ه اي و 
مش��خصات  ف��رم  تصادف��ي، 
مش��تريان کارگ��زاري مطابق 
مقررات مربوطه به طور کامل 
تنظي��م و م��دارک مربوط به 
شکل صحيح و کامل دريافت 

و بايگاني گرديده است؟

     

5

آي��ا ب��ا بررس��ي نمون��ه اي و 
مش��تريان  اطالعات  تصادفي، 
کارگ��زاري مطاب��ق مق��ررات 
مربوطه در سيس��تم رايانه ای 
کارگزاری ب��ه طور کامل ثبت 

شده است؟

     

6

آي��ا ب��ا بررس��ي نمون��ه اي و 
تصادفي، اطالعات سفارش��ات 
قراداد های  خري��د مش��تريان 
آت��ی کاال، مطاب��ق مق��ررات 
مربوطه در سيس��تم رايانه ای 
کارگزاری ب��ه طور کامل ثبت 

شده است؟

     

7

آي��ا ب��ا بررس��ي نمون��ه اي و 
تصادفي، اطالعات سفارش��ات 
مطاب��ق  مش��تريان  ف��روش 
سيس��تم  در  مربوطه  مقررات 
رايان��ه ای کارگ��زاري به طور 

کامل ثبت شده است؟

     

8

کارگ��زاری،  ش��رکت  آي��ا 
بخش های پذيرش، معامالت و 
حسابداری را به تفکيک ايجاد 
کرده و نيروی انسانی کافی به 
هر ي��ک از بخش ها اختصاص 

داده است؟
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9

آيا شرکت کارگزاری اختيارات 
و وظايف مس��ئووالن پذيرش، 
معام��الت و حس��ابداری را به 
طور کتب��ی تهيه و ب��ه آن ها 

ابالغ نموده است؟

     

10

آيا وسايل و تجهيزات مناسب 
در  متع��ارف،  در ح��د  اداری 
پذيرش،  اختي��ار بخش  ه��ای 
معامالت و حسابداری گذاشته 

شده است؟

     

11

آيا سيستم حسابداري شرکت 
کارگ��زاري در م��کان م��ورد 
بازديد، قادر ب��ه ارايه تراز کل 
آزمايشی،گردش حساب پيش 
دريافت از مش��تريان و اعتبار 
اعطايی به مشتريان مي باشد؟

     

* 
12

نمون��ه اي  بررس��ي  ب��ا  آي��ا 
کلي��ه  ب��رای  تصادف��ي،  و 
مقررات  خريد،  س��فارش های 
مربوطه، به طور کامل رعايت 

شده است؟

     

* 
13

آي��ا ب��ا بررس��ي نمون��ه اي و 
تصادف��ي، مق��ررات مربوط��ه 
در درياف��ت و اج��راي کلي��ه 
س��فارش های ف��روش به طور 

کامل رعايت شده است؟

     

* 
14 

آي��ا ب��ا بررس��ي نمون��ه اي و 
ب��ه  ه��ا  واري��زی  تصادف��ي، 
حس��اب های بانکی کارگزاری، 
کلي��ه وجوه مش��تريان جهت 
انجام معامالت به حساب  های 
جاری معامالتی مشخص شده 

واريز شده اند؟

     

15

آي��ا در دوره بررس��ی، مان��ده 
حس��اب ها در دفاتر کارگزاری 
با مانده ی حساب  های گزارش 
شده ماهيانه ارسالی کارگزاری 

تطابق دارد؟

     

دستورالعمل وظايف و اختیارات شرکت بورس کاالی ايران 
درخصوص کارگزاري هاي عضو
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16

آي��ا ب��ا بررس��ي نمون��ه اي و 
تصادفي، نق��ل و انتقال وجوه 
بي��ن کارگزاری و مش��تری از 
طريق حساب  های فی ما بين 
بانک��ی کارگزاری و مش��تری 

صورت پذيرفته است؟

     

17

آي��ا ب��ا بررس��ی نمون��ه ای و 
تصادف��ی، کليه معامالت برای 
مش��تريان بر اس��اس سفارش 
 هايی اس��ت که مش��تريان از 
طري��ق يک��ی از روش  ه��ای 
مرکز  قبول)الکترونيکی،  قابل 
تم��اس تلفنی ي��ا حضوری( و 
با رعايت مق��ررات مربوطه به 

کارگزاری ارايه داده اند؟

     

18

آيا بر اساس بازديد به عمل آمده 
از دفت��ر محل بازدي��د متعلق به 
ش��رکت کارگزاری، دفت��ر مزبور 
ش��رايط اوليه درياف��ت مجوز را 

حفظ نموده است؟

     

* 
19

آيا شرکت کارگزاری در محل 
م��ورد بازديد، صرف��ا خدماتی 
را که مجوز آن ه��ا را دريافت 

نموده است، ارايه می دهد؟

     

* 
20

آي��ا ب��ا بررس��ي نمون��ه اي و 
تصادفي انتقال طلب مشتريان 
مق��ررات  حس��اب(،  )تهات��ر 
مربوطه به ط��ور کامل رعايت 

شده است؟

     

* 
21

آيا با بررسي نمونه اي و تصادفي، 
مق��ررات مربوط��ه درخصوص 
دريافت وجه از مشتريان و ثبت 
آن در حس��اب ها رعايت شده 

است؟

     

* 
22

آي��ا ب��ا بررس��ي نمون��ه اي و 
تصادفي، مق��ررات مربوطه در 
پرداخ��ت وجوه به مش��تريان 

رعايت شده است؟
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* 
23

آي��ا ص��ورت مغاي��رت بانکی 
ب��رای  ماهان��ه  ص��ورت  ب��ه 
حساب های بانکی )معامالتی و 
توسط شرکت  معامالتی(  غير 
کارگزاری به درس��تی تهيه و 

نگهداری شده است؟

   5 

24

آيا تغيي��رات صاحبان س��هام در 
دوره بررس��ی که در دفتر س��هام 
شرکت کارگزاری ثبت شده است، 

به تأييد سازمان رسيده است؟

     

25

آي��ا ب��ا بررس��ي نمون��ه اي و 
تصادف��ي، مق��ررات مربوط به 
اخذ تأييديه از شرکت سپرده 
گ��ذاری مرک��زی در خصوص 
معامالت وکالتی به طور کامل 

رعايت شده است؟

     

سواالت مربوط به دستورالعمل الزامات کفايت سرمايه

* 
26

کفايت سرمايه  نسبت  های  آيا 
در مهل��ت  های تعيين ش��ده، 
ب��ه موقع محاس��به و به تأييد 

مقامات مربوطه رسيده اند؟

   4 

* 
27

آيا در فرم محاسبه نسبت های 
ضراي��ب  س��رمايه،  کفاي��ت 
حساب ها با ش��رح حساب ها 

تطبيق دارد؟

   4 

* 
28

آي��ا ارق��ام مندرج ب��ه عنوان 
ف��رم  در  حس��اب ها  مان��ده 
محاس��به نس��بت  های کفايت 
س��رمايه، با مانده حس��اب ها 
در دفاتر کارگ��زاری در تاريخ 

محاسبه مطابقت دارد؟

   4 

29

آي��ا در محاس��به نس��بت  های 
کفاي��ت س��رمايه، مان��ده کليه 
حت��ی  دفات��ر  در  حس��اب ها 
حساب های انتظامی، لحاظ شده 
و براساس سرفصل  های مندرج 
در دستورالعمل به شکل صحيح 

طبقه بندی شده اند؟

   4 

دستورالعمل وظايف و اختیارات شرکت بورس کاالی ايران 
درخصوص کارگزاري هاي عضو
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* 
30

آيا بر اس��اس ضرايب، مانده ها 
و طبق��ه بن��دی م��ورد نظ��ر 
کارگزاری، نس��بت  های کفايت 
س��رمايه ب��ه ص��ورت صحيح 

محاسبه شده اند؟

   4 

سواالت مربوط به مقررات معامالت برخط

* 
31

بهره ب��رداری  ص��ورت  در 
زيرس��اخت  از  کارگ��زاری 
دسترس��ی برخط بازار، آيا در 
تمام مدت بهره برداری از زير 
س��اخت ياد ش��ده، کارگزاری 
دارای مج��وز معتبر صادره از 

طرف سازمان بوده است؟

     

* 
32

س��اخت  زي��ر  نرم اف��زار  آي��ا 
دسترسی برخط مورد استفاده 
ش��رکت کارگزاری با نرم افزار 
مندرج در مجوز صادره از طرف 
سازمان يا مدارک ارايه شده به 
منظور اخذ مجوز تطابق دارد؟

     

* 
33

آيا شرکت کارگزاری، نيروی انسانی 
واجد ش��رايط که به تأييد سازمان 
رس��يده اس��ت، ب��ه عن��وان مدير 

معامالت برخط استفاده می کند؟

     

* 
34

آي��ا رويه مورد اس��تفاده برای 
ارزياب��ی صالحي��ت حرفه ای 
متقاضی دسترسی معامالت بر 
خط به تصوي��ب هيات مديره 

کارگزاری رسيده است؟

     

* 
35

آي��ا در روي��ه موضوع بن��د 34، 
نحوه ارزيابی صالحيت متقاضی 
دسترسی به معامالت برخط، به 
شکل کامل و کافی تشريح شده 

است؟

     

* 
36

آيا رويه کارگزاری برای ارزيابی 
صالحيت متقاضی دسترس��ی 
به معامالت برخط )موضوع بند 
34 ( منجر ب��ه ارزيابی عينی 

متقاضی می شود؟
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* 
37

آيا مس��تندات کارگزاری نشان 
م��ی دهند که کارگ��زاری رويه 
ارزياب��ی صالحيت  خود ب��رای 
متقاضی دسترس��ی به معامالت 
برخط و مقررات مربوطه در اين 
زمين��ه را در عمل و قبل از ارايه 
دسترسی به زيرساخت معامالت 

برخط، رعايت می کند؟

     

* 
38

آيا مس��تندات کافی که نشان 
دهنده اج��رای رويه کارگزاری 
برای ارزيابی صالحيت متقاضی 
دسترس��ی به معامالت برخط، 
به شکل مناس��ب، قابل بازيابی 
و با تأييد مس��ئول يا مسئولين 

مربوطه بايگانی می شود؟

     

* 
39

آيا مشتريانی که به زير ساخت 
کارگزاری  برخ��ط  معام��الت 
دسترسی دارند، دارای قرارداد 
منعقده معتبر مطابق مقررات 

مربوطه هستند؟

     

* 
40

در صورت اس��تفاده کارگزاری 
از زيرساخت دسترسی برخط 
ب��ازار جه��ت معامل��ه ب��رای 
نمايندگان،  توس��ط  مشتريان 
آيا مج��وز الزم از بورس، اخذ 

شده است؟

     

* 
41 

آيا کارگزاری رويه  های معامله 
از طري��ق سيس��تم معامالت 
برخ��ط ب��ازار، محدوديت ها، 
شرايط و مخاطرات مربوط به 
اين ن��وع معامالت را از طريق 
سايت رس��می خود به اطالع 

عموم رسانده است؟

     

دستورالعمل وظايف و اختیارات شرکت بورس کاالی ايران 
درخصوص کارگزاري هاي عضو
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سواالت مربوط به مقررات مبارزه با پولشويی

* 
42

در ص��ورت وج��ود ع��دم تطابق 
کدپس��تی ثب��ت ش��ده در فرم 
مشخصات مش��تری با کدپستی 
مندرج در کارت ملی مش��تری، 
آيا طی يک ماه از تاريخ کش��ف 
موض��وع، مغايرت مذک��ور برای 
تطبيق با کارت ملی رفع شده يا 
شرکت کارگزاری ارايه خدمات به 

مشتری را متوقف نموده است؟

     

* 
43

در صورت انجام معامله توسط 
وکي��ل مش��تری ي��ا نماينده 
و  صغي��ر  اش��خاص  قانون��ی 
محجورين، اسناد مثبته قانونی 
و سند رس��می دال بر صحت 
سمت وکيل يا نماينده قانونی 

دريافت گرديده است؟ 

     

* 
44

م��ورد  نرم افزار ه��ای  در  آي��ا 
نظ��ر و بانک  ه��ای اطالعاتی 
مناس��ب  مح��ل  کارگ��زاری، 
برای درج يکی از شماره  های 
شناس��ايی يکتا )حسب مورد؛ 
شماره ملی، شناسه ملی و کد 
پيش  نش��انی ها(  برای  پستی 

بينی شده است؟

     

* 
45

آيا امکان جس��تجو بر اس��اس 
شماره  های مذکور در بند 44 
در ن��رم افزار فراه��م گرديده 

است؟

     

* 
46

آي��ا برنام��ه  ه��ای آموزش��ی 
مس��تمر در م��ورد چگونگ��ی 
شناس��ايی مش��تريان، کشف 
عمليات و معامالت مش��کوک 
و نح��وه گزارش ده��ی آن ه��ا 
مطابق برنامه اعالم شده قبلی 
کارگ��زاری، به ص��ورت مرتب 

انجام شده است؟ 
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* 
47

آيا بايگانی اسناد و مدارک در 
ش��رکت کارگ��زاری به نحوی 
اس��ت که اطمين��ان معقولی 
حاصل گردد مبن��ی بر اينکه 
پنج  به  منته��ی  پرونده  ه��ای 
س��ال اخير به صورت فيزيکی 
نگهداری و بايگانی شده اند؟ 

     

* 
48

آي��ا کليه اطالع��ات مربوط به 
گردش حس��اب هر ش��خص 
و  درياف��ت  و  کارگ��زاری  در 
پرداخت  های ص��ورت گرفته 
به آنان، از زمان شروع فعاليت 
کارگ��زاری تا تاريخ بررس��ی، 
نگهداری  الکترونيکی  بصورت 

شده اند؟ 

     

* 
49

آي��ا شناس��ايی مش��تريان به 
منظ��ور ارايه خدمات، به يکی 
از ط��رق مقتض��ی پيش بينی 
شده در مقررات)نظير مراجعه 
حضوری ب��ه کارگزاری جهت 
احراز هويت در صورت امکان، 
ي��ا مراجعه ب��ه دفاتر اس��ناد 
رس��می و يا س��فارتخانه های 
اي��ران جه��ت تأيي��د و احراز 
هوي��ت و ...( ص��ورت گرفت��ه 

است؟ 

     

نام و نام خانوادگی بازديد کننده:نام و نام خانوادگی بازديد کننده:

امضاءامضاء

1: پاس��خ  های »بلی« نش��ان دهنده رعايت و پاسخ  های »خير« نشان دهنده 
عدم رعايت مقررات اس��ت که با عالمت √ نش��ان داده می شود. در صورتی که 
سوال مطرح شده موضوعيت ندارد، عالمت مزبور در ستون “مورد ندارد” درج 
شود. چنانچه در مورد برخی سواالت مطرح شده در اين چک ليست، کاربرگ 
تهيه شده است، درج شماره کاربرگ مربوطه در ستون »عطف« الزامی است. 

2: س��واالت دارای عالم��ت *، در صفح��ه توضيح��ات دارای توضيح مرتبط 
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می باشند. جهت مشاهده توضيح هر سوال دارای اين عالمت می توان با کليک 
نمودن بر روی ش��ماره س��وال، توضيح مربوطه را مش��اهده نموده و با کليک 
مجدد بر روی شماره سوال در صفحه توضيحات، مجدداً به صفحه چک ليست 

بازگشت.
3: سواالت دارای رنگ زمينه ای خاکستری، همزمان با تکميل چک ليست های 
موجود در صفحات قبل به صورت خودکار پاس��خ داده می شود. ساير سواالت 
دارای رنگ زمينه ای سفيد می بايست به صورت دستی و بر اساس مشاهدات 

و بررسی  های صورت گرفته توسط کارشناس بازديد کننده پاسخ داده شود.
4: در بازديد از ش��عب و نمايندگی  های کارگزاران، پاسخ به سواالت 20 لغايت 

46 »فرم گزارش بازديد از کارگزاري«  ضرورت ندارد.
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فرم بررسی صورت  های مالی کارگزاري
توضيحات: 

1: پاس��خ  های »بلی« نش��ان دهنده رعايت و پاسخ  های »خير« نشان دهنده 
عدم رعايت مقررات است که با عالمت √ نشان داده می شود. در صورتی که 
س��وال مطرح ش��ده، موضوعيت ندارد، عالمت مزبور در ستون »مورد ندارد« 
درج شود. چنانچه در مورد برخی از سواالت مطرح شده در اين چک ليست، 
کاربرگ تهيه شده است، درج شماره کاربرگ در قسمت عطف الزامی است.

2: س��واالت دارای عالمت *، در صفحه توضيحات دارای توضيح مرتبط می 
باشند.

تاري��خ  نام شرکت کارگزاري:  تهيه کننده:  دوره مالي منتهي به:   
تهيه گزارش:

توضيحاتعطفم/نخيربليسوالرديف

*
1

حس��ابرس،  و  ب��ازرس  گ��زارش  آي��ا 
صورت ه��اي مالي س��االنه حسابرس��ي 
ش��ده، گزارش هيات مدي��ره کارگزاري 
و اظهارنظر حس��ابرس راجع به آن ها و 
گزارش ساالنه بازرس مطابق مقررات به 

موقع ارسال شده است؟

2

آي��ا در انتخاب ي��ا تغيير حس��ابرس و 
ب��ازرس کارگ��زاري، مق��ررات مربوطه 
رعايت ش��ده و تأييد سازمان اخذ شده 

است؟

*
3

در صورتی ک��ه در گزارش ب��ازرس قانونی 
شرکت کارگزاری، صريحاً نسبت به رعايت 
ضوابط و مقررات س��ازمان توس��ط شرکت 
کارگ��زاری اظه��ار نظر نش��ده اس��ت، آيا 
کارگزاری در قرارداد منعقده خود با بازرس 
قانون��ی، وظيفه کنترل رعاي��ت مقررات را 
توس��ط بازرس پيش بينی کرده و اقدامات 

الزم را طبق مقررات انجام داده است؟

آيا کارگزار در تغيير سهامداران خود مقررات 4
را رعايت نموده است؟

دستورالعمل وظايف و اختیارات شرکت بورس کاالی ايران 
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توضيحاتعطفم/نخيربليسوالرديف

5
آي��ا اطالعات و م��دارک تغيي��رات در 
س��هامداران کارگ��زاري، ب��ه موق��ع به 

مراجع ذيربط ارسال شده است؟

6

آي��ا کلي��ه حس��اب هاي بانک��ي که در 
يادداشت پيوس��ت صورت هاي مالي به 
عنوان حساب جاري معامالتي مشتريان 
گزارش ش��ده اند، از نوع حس��اب جاري 

بانکي هستند؟

*
7

حس��اب هاي  مان��ده  مجم��وع  آي��ا 
سرمايه گذاري کارگزاري، مطابق حدود 

تعريف شده در مقررات است؟

*
8

درصورتي که مانده حساب جاري شرکاء 
داراي مانده بدهکار باش��د، آيا مجموع 
مانده اين حس��اب ها، کمتر از ده درصد 
سود باقيمانده مندرج در صورت سود و 

زيان است ؟

*
9

م��ورد  در  اظهارنظ��ر حس��ابرس  آي��ا 
صورت ه��اي مالي کارگ��زاري مقبول يا 
مش��روط با بندهاي ش��رط قابل قبول 

بوده است؟

10

در صورت��ی ک��ه حس��ابرس ش��رکت 
کارگزاری، راجع به صحت نس��بت  های 
کفايت س��رمايه که بر اساس مانده  های 
صورت  ه��ای مال��ی حسابرس��ی ش��ده 
محاس��به ش��ده اند، اظهارنظ��ر ننموده 
اس��ت؛ آيا ش��رکت کارگزاری در انجام 
محاس��بات مذک��ور و پی گيری دريافت 
اظهارنظ��ر حس��ابرس در اي��ن م��ورد، 

اقدامات الزم را انجام داده است؟

11

آيا طبق محاس��بات اظهار شده و اقالم 
مندرج در صورت مالی حسابرسی شده 
کارگ��زاری، نصاب  ه��ای دس��تورالعمل 
الزامات کفايت سرمايه توسط کارگزاری 

رعايت شده است؟

12

در صورت��ی ک��ه نصاب  ه��ای محاس��به 
ش��ده نقض ش��ده باش��د، آيا کارگزاری 
گزارش��ی به همراه برنامه اصالحی خود 
را به س��ازمان و رونوشت آن به بورس و 

فرابورس ارسال نموده است؟
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توضيحاتعطفم/نخيربليسوالرديف

13

در صورتی که نصاب  های محاسبه شده 
دستورالعمل کفايت سرمايه نقض شده 
باشد، آيا کارگزاری در نقض نصاب  های 

ياد شده مقصر نيست؟

14

آيا بازرس شرکت کارگزاری در گزارش 
خود به موردی ناش��ی از ع��دم رعايت 
قوانين و مقررات توسط کارگزاری اشاره 

ننموده است؟

15

آيا با بررسی  دارايی  های مندرج در ترازنامه 
حسابرس��ی ش��ده ش��رکت کارگ��زاری و 
يادداش��ت  های توضيحی مرب��وط به آنها، 
اي��ن اطمين��ان حاصل می ش��ود که تمام 
دارايی  های کارگزاری در راس��تای اهداف 
و موضوع فعاليت کارگزاری مورد استفاده 

قرار گرفته است؟

16

آيا ب��ا بررس��ی  بدهی  های من��درج در 
ش��رکت  ش��ده  حسابرس��ی  ترازنام��ه 
کارگ��زاری و يادداش��ت  های توضيحی 
مربوط ب��ه آنها، اي��ن اطمينان حاصل 
می ش��ود که تمام بدهی  های کارگزاری 
در راس��تای اهداف و موض��وع فعاليت 

کارگزاری ايجاد شده است؟

*
17

آيا ب��ا بررس��ی  درآمد های من��درج در 
صورت س��ود و زيان حسابرس��ی شده 
يادداش��ت  های  و  کارگ��زاری  ش��رکت 
توضيحی مربوط ب��ه آنها، اين اطمينان 
حاصل می شود که درآمد های کارگزاری 

معقول است؟

*
18

آي��ا با بررس��ی  هزينه   ه��ای مندرج در 
صورت س��ود و زيان حسابرس��ی شده 
يادداش��ت  های  و  کارگ��زاری  ش��رکت 
توضيحی مربوط ب��ه آنها، اين اطمينان 
حاصل می شود که وضعيت هزينه   های 

کارگزاری معقول بوده است؟

نام و نام خانوادگي تهيه کننده:             تاريخ و امضا: 
تاريخ و امضا:  نام و نام خانوادگي تأييدکننده:      
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توضيحات سواالت مربوط به: فرم بررسی صورت  های مالی کارگزاري
1: بر اساس ماده 2 دستورالعمل ثبت، نگهداری و گزارش دهی اسناد، مدارک 

و اطالعات اشخاص تحت نظارت.
3: با اس��تناد به ماده 9 دس��تورالعمل موسسات حسابرس��ی معتمد سازمان 
بورس و اوراق بهادار مصوب 1386/05/08و اصالحيه 1390/11/17 شورای 

عالی بورس.
7: س��رمايه گذاری کارگزاری در سهام ساير شرکت ها حداکثر بايد 70درصد 
حقوق صاحبان س��هام يا س��رمايه  پرداخت ش��ده کارگزاري )ه��ر کدام که 
کمتر است( باشد؟ دقت ش��ود که حساب سرمايه گذاری ممکن است شامل 

سرمايه گذاری در ساير اوراق بهادار غير از سهام باشد.
8: در صورتی که پاس��خ به اين سوال منفی باشد، مانده حساب  های تفصيلی 

شرکاء بايد معقول بوده و به معنی خروج سرمايه از شرکت تلقی نشود.
9: در صورت مشروط بودن اظهارنظر حسابرس، )تشخيص قابل قبول بودن( 

بندهاي شرط، به عهده بورس يا فرابورس است.
17: الزم به ذکر اس��ت که عمده درآمد های ش��رکت، ناش��ی از فعاليت  های 

کارگزاری باشد.
18: الزم به ذکر اس��ت که عمده درآمد های ش��رکت، ناش��ی از فعاليت  های 

کارگزاری باشد.
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صورت مغايرت بانکی
به تاريخ منتهی به ........................

 )ارقام به بانک..............شعبه.............. شماره حساب...................... 
ريال(

مانده طبق صورتحساب  مانده طبق دفاتر شرکت]1[:
 بانک]2[:

اضافه می شود اقالم باز 
اضافه می شود اقالم باز  بستانکاربانک:

 بدهکار دفاتر شرکت:

1.........
  1.........

  

2.........
  2.........

  

3.........
  3.........

  

ساير اقالم باز4
ساير اقالم باز4  

  

جمع اقالم باز بدهکار دفاتر 0جمع اقالم باز بستانکار بانک
0شرکت

کسر می شود اقالم باز 
کسر می شود اقالم باز  بدهکار بانک:

 بستانکار دفاتر شرکت:

1.........  1.........
  

2.........  2.........
  

3.........  3.........
  

ساير 4
ساير اقالم باز4  اقالم باز

  

جمع اقالم باز بستانکار دفاتر 0جمع اقالم باز بدهکار بانک
0شرکت

0مانده واقعی0مانده واقعی

1: مانده طبق دفاتر شرکت بايد با مانده بانک در تراز آزمايشی معين ارسالی به تاريخ پايان ماه 
مطابقت داشته باشد.

2: مانده طبق صورتحساب بانک بايد با مانده بانک در صورتحساب اخذ شده از بانک به تاريخ 
پايان ماه مورد گزارش مطابقت داشته باشد.

نام و نام خانوادگی تهيه کننده:                                   نام و نام خانوادگی تأييد کننده:
                    امضاء                                                                              امضاء

دستورالعمل وظايف و اختیارات شرکت بورس کاالی ايران 
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دستورالعمل اجرايي دريافت سفارش هاي تلفني
 با استفاده از مرکز تماس کارگزاري

)مصوب 1390/02/31 هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار(

اين دستورالعمل به منظور دريافت س��فارش هاي تلفني جهت انجام معامالت 
اوراق به��ادار و کاال در بورس ه��ا و بازارهاي خارج از بورس با اس��تفاده از مرکز 
تم��اس کارگزاري در تاريخ 1390/02/31 ش��امل 28 ماده و 10 تبصره و يک 

پيوست به تصويب هيات  مديره سازمان بورس و اوراق بهادار رسيد.
ماده1: اصطالحات و واژه هايي که در ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري 
اسالمي ايران مصوب آذرماه 1384مجلس شوراي  اسالمي، تعريف شده اند، به 
همان مفاهيم در اين دستورالعمل و قرارداد پيوست به کار رفته اند. واژه هاي 

ديگر داراي معاني زير مي باشند:
1. بورس: ش��رکت ب��ورس اوراق بهادار تهران و ش��رکت بورس کاالي ايران 

است.
2. فرابورس: شرکت فرابورس ايران است.

3. عضو: کارگزار پذيرفته شده در بورس يا فرابورس است که امکان دريافت 
سفارش هاي تلفني مشتريان را با استفاده از مرکز تماس فراهم نموده است.

4. مرکز تماس: عبارت است از س��خت افزارها و نرم افزارهايي که به واسطه 
آن امکان ثبت سفارش هاي تلفني مشتري توسط عضو فراهم مي شود.

5. سفارش تلفني: درخواست خريد يا فروش اوراق بهادار و کاال و اخذ ساير 
اطالعات مربوط به آن طبق مقررات اس��ت که توس��ط مشتري با استفاده از 

مرکز تماس، جهت اجرا به عضو ارسال مي شود.
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6. مش�تري: ش��خص حقيقي يا حقوقي اس��ت که متقاضي خريد يا فروش 
اوراق بهادار و کاال از طريق مرکز تماس مي باشد.

7. کاربر پاسخگوي عضو: کاربري از کارکنان عضو است که وظيفه دريافت 
تماس هاي تلفني و ثبت آن در سامانه معامالت را بر عهده دارد.

ماده2: مرکز تماس مورد اس��تفاده عضو باي��د قباًل از حيث مواردي از قبيل 
امنيت و قابليت هاي فني به ويژه جهت تعيين صحيح هويت مشتري و حفظ 
تماميت پيام هاي مورد مبادله و نگهداري س��وابق به صورت مطمئن در يک 
س��طح معقول و متعارف به تاييد سازمان رسيده و امکانات مناسبي را جهت 

کنترل و نظارت مستمر بر حفظ شرايط فوق در اختيار سازمان قرار دهد.
تبص�ره1: صدور تاييديه مندرج در صدر اين ماده رافع مس��ئوليت عضو در 

خصوص تامين امنيت و قابليت هاي فني مرکز تماس نمي باشد.
تبص�ره2: بهره برداري از مرکز تماس تاييد ش��ده موض��وع اين ماده پس از 
پلمپ آن توسط سازمان امکان پذير است و هرگونه تغيير در آن مستلزم اخذ 

تاييديه مجدد از سازمان مي باشد.
ماده3: درخواس��ت اخذ تاييديه موضوع ماده 2 اين دستورالعمل بايد توسط 
عضو کتبا و به همراه مس��تندات مورد نياز به س��ازمان ارايه شود. در صورت 
کامل بودن اطالعات و مس��تندات فوق، سازمان نظر خود را مبني بر پذيرش 

يا رد درخواست ارايه شده به عضو متقاضي اعالم مي نمايد.
ماده4: عضو مي تواند خدمات مرکز تماس خود را در اختيار مش��ترياني که 

حايز شرايط زير باشند، قرار دهد:
1. داشتن 18سال تمام

2. نداش��تن منع معامالت اوراق بهادار و کاال که توس��ط س��ازمان يا ساير مراجع 
ذي صالح اعالم شده باشد

تبصره: در مورد مش��تريان حقوقي، شخص معرفي ش��ده از سوي وي بايد 
حايز شرايط موضوع اين ماده باشد.

م�اده5: عضو بايد قراردادي را مطابق نمونه پيوس��ت اين دس��تورالعمل، با 
مشتريان در خصوص استفاده از خدمات مرکز تماس منعقد نمايد.

دستورالعمل اجرايي دريافت سفارش هاي تلفني
 با استفاده از مرکز تماس کارگزاري
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ماده6: مشتري موظف است شماره تلفن يا تلفن هاي خود را جهت دريافت 
خدمات از طريق مرکز تماس به عضو اعالم نمايد.

تبصره1: در صورتي که مش��تري از ش��ماره تلفن هاي خارج از ش��ماره هاي 
اعالمي موضوع اين ماده ب��ا تلفن هاي اعالمي عضو در قرارداد تماس حاصل 
نمايد، کاربر پاس��خگوي عضو مکلف است يک تا پنج سوال امنيتي شخصي 
مندرج در صفحه اطالعات مش��تري را قبل از گرفتن دس��تورات وي، به طور 
تصادفي از مشتري پرسش نمايد و در صورت پاسخ اشتباه قرارداد را معلق و 
مراتب را به طور رس��مي به مشتري جهت تعيين وضعيت آتي قرارداد اطالع 

دهد.
تبصره2: هر يک از عضو و مشتري مي تواند در قالب قرارداد في مابين، ارايه 
خدمات را صرفا به ش��ماره تلفن هاي اعالمي مش��تري محدود نمايد. در اين 
صورت عضو نبايد در صورت تماس از طريق ساير خطوط به مشتري مذکور 

خدمات ارايه کند.
ماده7: س��اعت و روزهاي ارايه خدمات از طريق مرکز تماس بايد در قرارداد 
في مابين عضو و مش��تري مش��خص ش��ده و عضو متعهد است در زمان هاي 
توافق ش��ده در قرارداد نس��بت به دريافت سفارش هاي تلفني و اجراي آن ها 
اقدام نمايد. در خارج از زمان هاي تعيين شده در قرارداد، عضو مسئوليتي در 

قبال دريافت و اجراي سفارش هاي تلفني نخواهد داشت.
تبصره: در صورتي که در زمان ارايه سفارش هاي تلفني نماد معامالتي اوراق 
بهاداري متوقف و يا اطالعيه عرضه کااليي منتشر نشده باشد، چنانچه تا يک 
هفته نماد مذکور باز نشده و يا اطالعيه عرضه کاالي مورد نظر منتشر نگردد، 

سفارش مذکور ملغي االثر خواهد شد.
م�اده8: عضو بايد نام کاربر و رمز عبور اس��تفاده از خدمات مرکز تماس را به 
ص��ورت محرمانه و چاپي ظرف حداکثر يک هفته پ��س از امضاي قرارداد، در 

اختيار مشتري قرار دهد و ارايه خدمات آغاز گردد.
ماده9: در صورتي که رمز عبور اس��تفاده از خدمات مرکز تماس حداقل سه 
بار به صورت متوالي اش��تباه وارد ش��ود، خدمات مرکز تماس براي ش��خص 
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مزبور غيرفعال شده و ارايه خدمات به وي مشروط به مراجعه مجدد به عضو 
مي باشد.

م�اده 10: عضو در زم��ان ارايه نام کاربر و رمز عبور مش��تري بايد کارمندان 
پذيرش را به عنوان کاربر يا کاربران پاسخگوي عضو مرکز تماس به مشتري 
معرفي نمايد. ارتباط مشتري با کاربر يا کاربران پاسخگوي عضو به طورخودکار 

توسط مرکز تماس انجام مي شود.
ماده11: عضو مکلف اس��ت ترتيباتي اتخاذ نمايد که در هر تماس مشتري و 
پس از برقراري ارتباط، نام عضو، در ش��روع هر مکالمه از طريق مرکز تماس 

اعالم شود.
ماده12: س��فارش هاي تلفني دريافتي با اس��تفاده از خدم��ات مرکز تماس 
عض��و تفاوتي با س��فارش هاي کتبي حضوري ندارد و کلي��ه مقررات مربوط 
ب��ه دريافت، ثبت و اجراي س��فارش ها، در خصوص س��فارش هاي تلفني نيز 
الزم االجرا مي باشند. سفارش دريافتي از مشتريان از طريق مرکز تماس صرفا 

در صورت رعايت مقررات مربوط اجرا مي شود.
ماده 13: مش��تري مي تواند در چارچوب مق��ررات و قرارداد منعقده با عضو، 
نس��بت به ارس��ال، تغيير يا لغو س��فارش تلفني از طريق مرکز تماس اقدام 

نمايد.
ماده 14: تنها دارنده نام کاربري و رمز عبور، مشتري است. مسئوليت استفاده 
و حفاظ��ت از رم��ز عبور و نام کاربري و نيز مس��ئوليت انجام هرگونه معامله 
که دريافت س��فارش آن از طريق نام کاربري و يا رمز عبور مش��تري صورت 
مي گيرد بر عهده وي مي باشد. مشتري همچنين مسئول خسارت هايي است 
ک��ه در نتيجه ع��دم رعايت قوانين و مقررات و مفاد اين قرارداد توس��ط وي 
حادث شود. در صورتي که مشتري ثابت نمايد نام کاربري و رمز عبور وي به 
واسطه تقصير عضو يا کارمندان آن توسط شخص ديگري مورد استفاده قرار 
گرفته مسئوليتي نداش��ته و مي تواند جهت دريافت خسارات احتمالي وارده 

به عضو رجوع نمايد.
ماده15: عضو بايد در هنگام دريافت سفارشات مشتري به طور متعارف عمل 

دستورالعمل اجرايي دريافت سفارش هاي تلفني
 با استفاده از مرکز تماس کارگزاري
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کرده و در صورت وجود ترديد موجه در هويت مش��تري، به جهت عواملي از 
قبيل تفاوت فاحش در صوت و امثال آن از اجراي سفارش خودداري کرده و 

مراتب را به طريق مقتضي به اطالع مشتري برساند.
م�اده16: در صورتي که محتواي صوت و پيام مش��تري ب��ه هر علت مبهم، 
مجمل، نارس��ا يا مخدوش باش��د، عضو مکلف است از ترتيب اثر دادن به آن 
سفارش يا درخواست خودداري نموده و مراتب را به طريق مقتضي به اطالع 

مشتري برساند. 
ماده17: عضو، مسئول حوادثي که خارج از حيطه اختيار و بدون تقصير وي 

رخ مي دهد، نمي باشد.
ماده18: در صورتي که به واس��طه اعمال حقوق متعلق به عضو در قرارداد، 
مش��تري متحمل ضرر و زيان گردد، عضو، مسئول جبران خسارت هاي وارده 

نخواهد بود.
ماده19: عضو بايد ش��خصي را به عنوان مسئول مرکز تماس منصوب نمايد. 
اين شخص موظف به نظارت مستمر بر رعايت مقررات و الزامات ويژه ارسال 
و دريافت س��فارش هاي تلفني با اس��تفاده از مرکز تم��اس و انجام اقدامات 
کنترلي و نظارتي الزم از جمله احراز هويت مشتري و رعايت الزامات ابالغي 

توسط سازمان مي باشد.
م�اده20: تمامي تماس هاي تلفني که با اس��تفاده از مرک��ز تماس دريافت 
مي گردد، طبق ش��رايط ابالغي توس��ط س��ازمان، ثبت و سفارش هاي تلفني 
توس��ط کاربر پاسخگوي عضو از طريق سامانه مديريت سفارش )OMS( به 

سامانه معامالت ارسال خواهد شد.
تبصره1: تا زمان استفاده ازPAM به جاي OMS، کليه تماس هاي مشتري 

از طريق PAM نيز قابل اجرا خواهد بود.
تبصره2: ارس��ال س��فارش هاي تلفني به صورت مستقيم توسط مشتري به 
س��امانه معامالت از طريق سامانه مديريت س��فارش )OMS( تابع مقررات 

معامالت برخط مي باشد.
ماده21: عضو موظف اس��ت کليه تماس هاي تلفني بين مش��تري و عضو را 
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در مرکز تماس خود طبق ضوابط اعالمي س��ازمان به صورت مطمئن ثبت و 
نگهداري و حسب درخواست به سازمان ارايه نمايد.

ماده22: عضو بايد رويه هاي قابل اتکايي را جهت شناس��ايي مشتري در هر 
تماس در قالب قرارداد في مابين با مشتري مشخص نمايد.

تبصره: فايل هاي صوتي مزبور با مش��خصات ش��ماره تلفن مشتري، نام کاربري 
مشتري، مدت زمان انتظار مکالمه، نام کاربر پاسخگوي عضو، تاريخ تماس، ساعت 
ش��روع، پايان و مدت تماس و شماره سريال مربوطه ايجاد شده در )OMS( به 

صورت خودکار، به طريق مطمئن و غير قابل تغيير بايگاني مي گردند.
ماده23: س��فارش هاي تلفني خالف مقررات نبايد با اس��تفاده از مرکز تماس 
پذيرفته و به سامانه معامالت ارسال شود. در اين خصوص ضروري است سوابق 
اين موضوع ثبت و نگهداري ش��ده و نس��بت به اطالع رس��اني به مشتري در 

خصوص عدم پذيرش سفارش تلفني به نحو مقتضي اقدام گردد.
م�اده24: عضو نمي توان��د بابت ارايه خدمات مرکز تم��اس، وجهي عالوه بر 

کارمزدهاي مصوب سازمان از مشتري دريافت نمايد.
ماده25: عضو بايد رويه هاي ارس��ال دستور معامالت مشتريان با استفاده از 
خدم��ات مرکز تماس، محدوديت ها، ش��رايط و مخاطرات مربوط به اين نوع 
معامالت اوراق بهادار و کاال را از طريق س��ايت رس��مي خود به اطالع عموم 

رسانده و هرگونه تغيير در موارد فوق را بالفاصله اعالم نمايد.
ماده26: عضو جهت مديريت حوادث پيش بيني نش��ده در خصوص دريافت 
دستور معامالت تلفني اوراق بهادار و کاال با استفاده از خدمات مرکز تماس، 
از جمله قطعي برق و شبکه مخابراتي بايد رويه هاي مشخصي را اتخاذ نموده 

و به اطالع مشتريان خود برساند.
ماده27: درصورت وقوع هرگونه تخلف از قوانين و مقررات بازار اوراق بهادار 
و کاال از جمله مواد اين دستورالعمل و يا در صورت از بين رفتن شرايط الزم 
ب��راي ارايه خدمات مرکز تماس، س��ازمان مي تواند اقدامات زير را به تنهايي 

يا توامان انجام دهد:
1. تعليق و يا توقف خدمات مرکز تماس متعلق به عضو

دستورالعمل اجرايي دريافت سفارش هاي تلفني
 با استفاده از مرکز تماس کارگزاري
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2. الزام عضو به تعليق و يا توقف امکان استفاده از خدمات مرکز تماس براي 
يک يا چند مشتري و يا نمايندگان آن ها.

ماده28: داده پيام ها و سوابق کليه تراکنش هاي دريافتي از مشتري و ارسالي 
ب��ه وي که با رعايت قوانين و مقررات و در چارچوب مفاد اين دس��تورالعمل 
ايجاد، ثبت و نگهداري ش��ده اس��ت در حکم اس��ناد معتبر و قابل استناد در 
مراجع ذي صالح مي باش��د. در صورت بروز اختالف بين عضو و مش��تري در 
خصوص اين سوابق و داده پيام ها، اطالعات ثبت شده در مرکز تماس، معتبر 

و براي طرفين الزم االتباع است.
تبصره: حل اختالف در صورت عدم حصول توافق از طريق مذاکره في مابين، 
ب��ا توجه به حاکميت قانون بازار اوراق بهادار بر اختالفات ناش��ي از معامالت 
در اين بازار، مطابق ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران 

مصوب 1384 صورت مي گيرد.
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پيوست

قرارداد استفاده از خدمات مرکز تماس کارگزاري جهت انجام 
معامالت

ماده 1: طرفين قرارداد:
اين قرارداد بين عضو با مشخصات زير:

شماره ثبت: نام عضو:

محل ثبت: تاريخ ثبت:

شماره تلفن دفتر مرکزي: شماره ثبت نزد سازمان بورس:

کدپستي: شماره فاکس دفتر مرکزي:

شماره و تاريخ روزنامه رسمي:
روزنامه رسمي شماره مورخ / / 13

نام، نام خانوادگي و سمت آخرين صاحبان 
امضا مجاز:

1- خانم / آقاي سمت:
1- خانم / آقاي سمت:

آدرس دفتر مرکزي:

و مشتري با مشخصات جدول زير:
الف( براي اشخاص حقيقي:

جنسيت: مرد / زن نام و نام خانوادگي:
تاريخ دريافت کد مالکيت: کد مالکيت:
تاريخ تولد: روز/ ماه/ سال: نام پدر:

کد ملي: محل تولد:
محل صدور شناسنامه: شماره شناسنامه:

شماره تلفن منزل با کد شهر: شماره سريال شناسنامه:
شماره تلفن همراه: شماره تلفن محل  کار با کد شهر:

آدرس پست الکترونيکي:
آدرس منزل:

آدرس محل کار:

دستورالعمل اجرايي دريافت سفارش هاي تلفني
 با استفاده از مرکز تماس کارگزاري
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ب( براي اشخاص حقوقي:

شماره ثبت: نام:

محل ثبت: تاريخ ثبت:

شناسه ملي: کد مالکيت:

شماره فاکس دفتر مرکزي: شماره تلفن دفتر مرکزي:

شماره و تاريخ روزنامه رسمي:
روزنامه رسمي شماره مورخ / / 13

نام، نام خانوادگي و سمت آخرين صاحبان 
امضا مجاز:

1- خانم / آقاي سمت:
1- خانم / آقاي سمت:

آدرس پست الکترونيکي:

نوع شخصيت حقوقي:

آدرس دفتر مرکزي:

تبصره: براي مش��تريان حقوق��ي، بايد اطالعات بند ال��ف در مورد نماينده 
معرفي شده توسط وي نيز تکميل شود.

به شرح مواد آتي منعقد شد.
ماده2: موضوع قرارداد:

موضوع قرارداد عبارت  است از ثبت و اجراي سفارشات تلفني مشتري به منظور 
خريد و فروش اوراق بهادار و کاال در بورس ها و بازارهاي خارج از بورس توسط 

عضو با استفاده از مرکز تماس کارگزاري
ماده3: مدت قرارداد:

اين ق��رارداد از تاريخ انعقاد به مدت نامحدود اعتب��ار دارد. طرفين هر زمان 
بخواهند مي توانند با اطالع رس��مي به طرف مقابل نس��بت به فسخ آن اقدام 
نمايند. فس��خ قرارداد مانع از اجراي تعهداتي که قبل از آن اخذ ش��ده است 

نخواهد بود.
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ماده4: حقوق و تعهدات عضو:
1-4: ش��ماره تلفن هاي مرکز تماس کارگزاري ................................ مي باشند. 
عض��و موظف اس��ت هرگونه تغيير در ش��ماره هاي مزبور را از طريق س��ايت 
رسمي خود و حتي المقدور ساير روش هاي مقتضي به اطالع مشتري برساند.

2-4: زم��ان درياف��ت س��فارش هاي تلفن��ي از طريق مرکز تم��اس روزهاي 
............... تا ................ از ساعت .......... لغايت .............. مي باشد.

3-4: عض��و بايد ن��ام کاربری و رمز عبور اس��تفاده از خدم��ات مرکز تماس 
کارگ��زاري را به ص��ورت محرمانه و چاپي ظرف حداکثر ي��ک هفته پس از 

امضاي اين قرارداد، در اختيار مشتري قرار دهد و ارايه خدمات آغاز گردد.
4-4: کلي��ه تماس هاي مش��تري با مرک��ز تماس ثبت مي گ��ردد و در زمان 
متعارف توس��ط کاربر پاس��خگوي عضو وارد س��امانه جامع درخواس��ت هاي 
کارگزاري )OMS( گرديده و در نوبت اجرا در سامانه معامالتي قرار مي گيرد. 
ش��ماره پيگيري سفارش دريافت ش��ده قبل از قطع مکالمه توسط کاربر به 

مشتري اطالع داده مي شود.
تبصره: تا زمان استفاده از PAM به جاي OMS، کليه تماس هاي مشتري از 

طريق PAM نيز قابل اجرا خواهد بود.
5-4: عضو مکلف است ترتيباتي اتخاذ نمايد تا مشتري بتواند در هر لحظه با 
اس��تفاده از شماره پيگيري، از آخرين وضعيت سفارش خود مطلع گرديده و 

در صورت لزوم نسبت به ويرايش سفارش يا حذف آن اقدام نمايد.
6-4: فايل هاي صوتي با مشخصات شماره تلفن مشتري، نام کاربري مشتري، 
مدت زمان انتظار مکالمه، نام کاربر پاس��خگوي عضو، تاريخ تماس، س��اعت 
 )OMS( ش��روع ،پايان و مدت تماس و شماره سريال مربوطه ايجاد شده در

به صورت خودکار بايگاني مي گردند.
تبص�ره: تا زم��ان اس��تفاده از PAM به ج��اي OMS، فايل ه��اي صوتي با 
مشخصات موضوع اين ماده که در سرور ضبط مرکز تماس به صورت خودکار 

بايگاني مي شوند قابل استناد خواهند بود.
7-4: در صورتي که صوت مشتري با مشخصات اعالمي توسط وي به صورت 

دستورالعمل اجرايي دريافت سفارش هاي تلفني
 با استفاده از مرکز تماس کارگزاري
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فاح��ش تطبيق ننمايد، عضو بايد از ارايه خدمات ب��ه وي امتناع نموده و به 
ط��رق متعارف کنترل هاي الزم جهت حصول اطمينان از هويت مش��تري را 

انجام دهد.
8-4: عضو مکلف اس��ت حسب درخواست مشتري، وضعيت حساب مشتري 
و عمليات انجام ش��ده را در بازه زماني مورد درخواست، به روش مقتضي در 

اختيار مشتري قرار دهد.
ماده5: تعهدات مشتري:

1-5: ش��ماره تلفن هاي مش��تري جهت تم��اس با مرکز تم��اس کارگزاري 
......................مي باش��د. مش��تري موظف است تغيير ش��ماره  هاي مزبور را از 

طريق مرکز تماس کارگزاري يا به صورت کتبي به اطالع عضو برساند.
2-5: مشتري متعهد به تغيير رمز عبور و ساير کدهاي دسترسي قابل تغيير 
خود در فواصل زماني حداکثر ........ ماهه )حداکثر س��ه ماهه( مي باش��د. در 
صورت عدم تغيير، هرگونه مس��ئوليت ناش��ي از افش��اي رمز عبور بر عهده 

مشتري مي باشد.
مش��تري بايد اطالعات و مس��تندات الزم را جهت احراز هويت به عضو ارايه 

نمايد.
3-5: وجوه مشتري به منظور خريد اوراق بهادار و کاال و پرداخت هزينه هاي 
معامالت به يکي از حس��اب هاي بانکي عضو واريز و از طريق مرکز تماس به 

اطالع عضو خواهدرسيد:
وجوه حاصل از فروش اوراق بهادار و کاالي مش��تري توس��ط عضو به حساب 
بانکي مش��تري با مش��خصات زير واري��ز و از طريق مرکز تم��اس به اطالع 

مشتري خواهد رسيد:
 

شهر محل شعبه: نام بانک:

نام شعبه: نوع حساب:

شماره حساب: کد شعبه:
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4-5: مش��تري متعهد به پرداخت وجه معامله و کارمزدهاي مربوطه در چارچوب 
قوانين و مقررات مي باشد.

5-5: مش��تري بايد گواهينامه هاي موقت صادره اوراق بهادار که قصد فروش 
آن ها را دارد، در اختيار وي قرار دهد.

6-5: در مورد اش��خاص حقوقي، کليه تکاليف مذکور در اين قرارداد نس��بت 
به مش��تري، براي نماينده معرفي شده توسط شخص حقوقي نيز الزم االجرا 

است.
ماده6: حدود مسئوليت طرفين:

1-6: تنها دارنده نام کاربري و رمز عبور، مش��تري اس��ت. مس��ئوليت اس��تفاده و 
حفاظت از رمز عبور و نام کاربري و نيز مسئوليت انجام هرگونه معامله که دريافت 
سفارش آن از طريق نام کاربري و يا رمز عبور مشتري صورت مي گيرد بر عهده وي 
مي باشد. مش��تري همچنين مسئول خسارت هايي است که در نتيجه عدم رعايت 
قوانين و مقررات و مفاد اين قرارداد توسط وي حادث شود. در صورتي که مشتري 
ثاب��ت نمايد نام کاربري و رمز عبور وي به واس��طه تقصير کارگزار يا کارمندان آن 
توسط شخص ديگري مورد استفاده قرار گرفته مسئوليتي نداشته و مي تواند جهت 

دريافت خسارات احتمالي وارده به کارگزار رجوع نمايد.
2-6: طرفين قرارداد مجاز نمي باشند اسرار طرف ديگر را که بر حسب وظيفه در 
اجراي اين قرارداد از آن مطلع ش��ده يا در اختيار دارند بدون مجوز قانوني افش��ا 

نمايند، مگر حسب درخواست مراجع ذي صالح.
3-6: طرفي��ن قرارداد بايد در اجراي موض��وع قرارداد کليه قوانين و مقررات 
مرب��وط به انجام معامالت اوراق بهادار مصوب ارکان ذي صالح بازار س��رمايه 

ايران، را رعايت کنند.
ماده7: قابليت استناد داده پيام ها:

داده پيام ها و سوابق کليه تراکنش هاي دريافتي از مشتري و ارسالي به وي که با 
رعايت قوانين و مقررات و در چارچوب مفاد اين قرارداد ايجاد، ثبت و نگهداري 
شده است در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع ذي صالح مي باشد. در 
صورت بروز اختالف بين عضو و مشتري در خصوص اين سوابق و داده پيام ها، 

دستورالعمل اجرايي دريافت سفارش هاي تلفني
 با استفاده از مرکز تماس کارگزاري
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اطالعات ثبت شده در مرکز تماس، معتبر و براي طرفين الزم االتباع است.
ماده8: بروز حوادث قهري:

درصورت بروز حوادث قهري مسئوليتي متوجه عضو نخواهد بود.
ماده9: حل اختالفات:

ب��ا توجه به حاکميت قانون بازار اوراق بهادار بر اختالفات ناش��ي از معامالت 
در اين بازار، ح��ل اختالف طرفين اين قرارداد در صورت عدم حصول توافق 
از طريق مذاکره في مابين، مطابق ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري 

اسالمي ايران مصوب 1384 صورت مي گيرد.
ماده10: ساير موارد:

درصورتي که نش��اني هر ي��ک از طرفين قرارداد که در ماده )1( ذکر ش��ده 
تغيير يابد، وي موظف اس��ت نشاني جديد خود را کتباً به طرف مقابل اطالع 
دهد. هرگونه مراس��الت که در ارتباط با اين قرارداد با پس��ت سفارش��ي به 
آخرين نش��اني اعالمي مطابق اين ماده ارس��ال ش��ود، به منزله ابالغ رسمي 

تلقي مي شود.
ماده11: تغيير قرارداد:

اين قرارداد با اس��تناد به دس��تورالعمل اجرايي دريافت س��فارش هاي تلفني با 
استفاده از مرکز تماس کارگزاري در 11 ماده در دو نسخه واحداالعتبار در تاريخ 
...................................... توس��ط طرفين قرارداد منعقد ش��د و يک نسخه به عضو و 
يک نس��خه به س��رمايه گذار تحويل گرديد. هرگونه تغيير در مفاد اين قرارداد، 
منوط به تاييد سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد. در صورتي که در قوانين و 
مقررات مربوط به دريافت سفارش هاي تلفني با استفاده از مرکز تماس کارگزاري 
تغييراتي حاصل شود که تغيير در شرايط و مفاد قرارداد حاضر را ايجاب نمايد، 

تغييرات مذکور، بدون نياز به توافق ثانوي جز الينفک اين قرارداد خواهد بود.

مهر و امضاي عضو مهرو امضاي مشتري   

)تمام صفحات قرارداد بايد توسط طرفين مهر و امضا شود.
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دستورالعمل رتبه بندی کارگزاران بورس کاالی ايران
)مصوب 1393/2/06 هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار 

و اصالحيه مورخ 1394/9/25(

مقدم�ه: اين دس��تورالعمل به منظ��ور ارزياب��ی و رتبه بندی ش��رکت  های 
کارگزاری عضو بورس کاالی ايران براس��اس معيار های مختلف تنظيم ش��ده 
اس��ت. ارزيابی و رتبه  های مختلف تعيين شده براساس اين دستورالعمل، در 

اعطای امتيازات به کارگزاری ها به کار رفته و به اطالع عموم خواهد رسيد.
م�اده 1: اصطالحات و واژه  های تعريف ش��ده در م��اده )1( قانون بازار اوراق 
بهادار مصوب آذرماه س��ال 1384، به همان مفاهيم در اين دس��تورالعمل به 

کار رفته اند. واژه  های ديگر در اين دستورالعمل، دارای معانی زير می باشند:
س�با: منظور سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع ماده )5( قانون بازار اوراق 

بهادار مصوب آذر ماه سال 1384 است.
بورس کاال: منظور ش��رکت بورس کاالی ايران )سهامی عام( به شماره ثبت 

301984 نزد مرجع ثبت شرکت  های تهران است. 
دفتر کارگزاری: منظور س��اختمانی اس��ت که کارگزاری تمام يا قسمتی از 
فعاليت  ه��ای خود را در آن انجام می ده��د و می تواند در مالکيت يا در اجاره  

کارگزار باشد.
دفت�ر پذيرش: دفتر کارگزاری اس��ت ک��ه کارگزار در آن دفتر، س��فارش 
مشتريان در مورد خريد و فروش کاال يا اوراق بهادار پذيرفته شده را دريافت 
کرده و از طريق ايستگاه معامالتی مخصوص همان دفتر يا ساير ايستگا های 
معامالت��ی خود، اجرا می کند. اين دفاتر در حال حاضر تحت عناوين مختلف 

دستورالعمل رتبه بندی کارگزاران بورس کاالی ايران
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اعم از شعبه، دفتر معامالتی يا تاالر اختصاصی شناخته می شوند.
ايستگاه معامالتی: رايان های است تحت اختيار کارگزاری، که با اخذ مجوز 
و نص��ب نرم افزار ه��ای الزم، به س��امانه معامالت بورس کاال متصل اس��ت و 
کارگزار از طريق آن می تواند س��فارش  های خريد و فروش کاال يا اوراق بهادار  

پذيرفته شده در بورس کاال را اجرا نمايد. 
نمايندگ�ی: محل��ی اس��ت در مالکيت يا اج��اره بلندمدت ش��خصی غير از 
کارگزاری که مالک يا مس��تأجر آن نيروی انس��انی و تجهيزات کافی را طبق 
مق��ررات تأمين نموده و يک کارگزاری با اخذ مجوز نمايندگی از بورس کاال 
برای آن محل، قرارداد نمايندگی با مالک يا مس��تأجر آن منعقد نموده است 
و طبق قرارداد نمايندگی، سفارش  های مشتريان در محل مذکور دريافت و از 
ط��رق مختلف) از جمله به طريق الکترونيکی( جهت اجرا با تأييد کارگزاری 
به س��امانه معامالتی بورس يا به کارگزاری ارس��ال می  گردد و يا از آن محل 
تحت نظارت کارگزاری، به جذب مش��تريان برای دريافت خدمات کارگزاری، 

اقدام می شود.
کاال يا اوراق  بهادار پذيرفته ش�ده: منظور کاال ي��ا اوراق بهادار مبتنی بر 
کاال اس��ت که طبق مقررات مربوطه در بورس کاال پذيرفته ش��ده و قابليت 

معامله دارد.
م�اده 2: مديريت نظارت بر کارگزاران س�با، هر س��ال يکبار ش��رکت  های 
کارگزاری فعال در بورس کاالی ايران را براساس معيار های مندرج در جدول 

زير، ارزيابی می کند.
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معيار های رتبه بندی شرکت  های کارگزاری بورس کاال

شماره 
معيار

شرح معيار
حداکثر امتياز قابل 

اعطاء
حداقل امتياز الزم

معيار های عادی
154دفاتر اداری شرکت کارگزاري1
103سرمايه پرداخت شده2
203دفاتر پذيرش فعال3
83اعضای هيات مديره و مديرعامل4
122پرسنل دارای گواهينامه5
82ساير پرسنل6
2010قابليت سيستم کارگزاري7
158قابليت هاي سيستم حسابداري8
104قابليت سايت اينترنتي9
304ارزش معامالت10
304تعداد مشتريان11

امتياز اعطايی توسط شرکت 12
155بورس کاالی ايران

155امتياز اعطايی توسط کانون13

20857جمع امتيازات عادی

معيار های تشويقی و تنبيهی

��10مشاوره پذيرش14
��10ارزش معامالت صادراتی 15

پذيرش واجرای درخواست 16
��10الکترونيکی مشتريان

��15گواهينامه  های سازمانی17

سيستم ضبط مکالمات 18
)call center( 10سفارش دهندگان��

����تعداد قرارداد های ابطالی19 1

20

اظهار نظر مشروط، عدم 
اظهار نظر يا اظهار نظر مردود 
حسابرس و بند های بازرس 

قانونی

����

����تخلفات کارگزاری21
��55جمع امتيازات تشويقی و تنبيهی

26357جمع کل امتيازات

دستورالعمل رتبه بندی کارگزاران بورس کاالی ايران
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تبصره 1: روش  های امتيازدهی براس��اس معيار های موضوع اين ماده، در پيوست اين 
دستورالعمل آمده است.

تبصره 2: دس��ته بندی کارگزاری ها و تعيين دوره  های ارزيابی هر دس��ته از 
کارگزاری ها، به عهده ی مديريت نظارت بر کارگزاران سبا خواهد بود.

ماده 3: در صورتی که امتياز ش��رکت کارگزاری براس��اس اين دستورالعمل، 
کمتر از حداقل  های تعيين ش��ده در س��تون آخر جدول موضوع ماده ی )2( 
ش��ود، موضوع به مرجع رسيدگی گزارش ش��ده و مرجع رسيدگی می تواند 
مجوز تمام يا بخشی از فعاليت  های کارگزاری را تا مدت 20 روز کاری تعليق 
کند و برای شرکت کارگزاری مهلتی را برای کسب حداقل امتياز های تعيين 
ش��ده در نظر بگيرد. درصورتی که کارگزاری در مهلت تعيين ش��ده موفق به 
کس��ب حداقل امتياز های الزم نشود، مرجع رسيدگی می تواند مجوز فعاليت 
کارگ��زاری را لغ��و نمايد يا مهلت ديگری را در نظ��ر بگيرد. جمع مهلت  های 
تعيين شده توسط مرجع رسيدگی از شش ماه تجاوز نخواهد کرد. درهرحال 
رفع تعليق پس از مدت تعيين شده توسط مرجع رسيدگی، منوط به کسب 

حداقل امتيازها و تائيد معاونت نظارت بر نهاد های مالی سبا خواهد بود.
ماده 4: مطابق جمع امتيازات ش��رکت کارگزاری براساس معيار های موضوع 
ماده  2، مالک تعيين رتبه  ش��رکت کارگزاری طبق ج��دول زير خواهد بود. 
رتبه ی ش��رکت کارگزاری براس��اس اين ماده، و توس��ط مديريت نظارت بر 

کارگزاران سبا تعيين شده و اعالم عمومی خواهد شد.

1- به موجب مصوبه مورخ 1394/9/25 هيات مديره س��ازمان بورس و اوراق بهادار اين معيار و نيز اثر امتياز منفی آن 
از فرايند رتبه بندی حذف ش��ده اس��ت. اين مصوبه از تاريخ ابالغ الزم االجرا بوده و رتبه بندی  های صورت گرفته تا تاريخ 

ابالغ را شامل نمی شود.
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رتبه بندی شرکت  های کارگزاری

نحوه رتبه بندی کارگزارانرتبه
حداقل 
امتياز 
عادی

حداقل 
امتياز 

کل

کسب حداقل 80درصد از امتيازات عادی و کسب حداقل الف
70166184درصد از کل امتيازات

کسب حداقل 65درصد از امتيازات عادی و کسب حداقل ب
60135158درصد از کل امتيازات

کسب حداقل 50درصد از امتيازات عادی و کسب حداقل ج
45104118درصد از کل امتيازات

کسب حداقل 35درصد از امتيازات عادی و کسب حداقل د
307379درصد از کل امتيازات

--کارگزارنی که امتياز طبقات باالتر را کسب نکرده باشند.ه�

تبصره: کارگزارانی که حداقل امتيازات عادی هر سطح را بياورند، رتبه آن ها 
براساس کل امتيازات اکتسابی تعيين می گردد.

م�اده 5: درصورتی که ش��رکت کارگ��زاری به هر دليل از جمل��ه عدم ارايه 
اطالعات، اس��ناد و مدارک، امکان ارزيابی دور های را فراهم نياورد، مديريت 
نظارت بر کارگزاران س��با، کتب��اً رفع موانع ارزيابی را از ش��رکت کارگزاری 
مربوطه تقاضا می کند، آن گاه پس از گذشت 10 روز از اعالم کتبی مذکور و 
عدم رفع موانع ارزيابی، موضوع توس��ط مديريت نظارت بر کارگزاران سبا به 
مرجع رس��يدگی به تخلفات کارگزاری گزارش می شود. درصورتی که مرجع 
رس��يدگی مذکور داليل کارگزار را برای اين امر موجه تشخيص ندهد، مجوز 
تمام يا بخش��ی از فعاليت  های شرکت کارگزاری را تعليق می کند و مهلتی را 
برای رفع موان��ع در نظر می گيرد. فعاليت کارگزاری در اين مهلت، همچنان 

معلق خواهد ماند.
رف��ع تعلي��ق موضوع اين ماده منوط به رفع موان��ع ارزيابی و انجام ارزيابی و 
کسب حداقل امتياز های الزم خواهد بود. درصورتی که از زمان تعليق سه ماه 
بگذرد، و موانع ارزيابی بر طرف نگردند، موضوع مجدداً در مرجع رس��يدگی 

دستورالعمل رتبه بندی کارگزاران بورس کاالی ايران
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مربوطه طرح شده و مرجع مذکور می تواند پس از رسيدگی، مجوز کارگزاری 
را لغو نمايد.

ماده 6: اين دس��تورالعمل در 6 ماده و 3 تبصره در تاريخ 1389/12/21 به 
تصويب هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار رسيد.
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پيوست 1: روش امتيازدهی معيار های رتبه بندی
 کارگزاران بورس کاالی ايران

الف - معيار های عادی
معيار 1: دفاتر اداری شرکت کارگزاری:

منظور از دفاتر اداری کارگزاری، فضای اداری کارگزاری به استثناء مکان  های 
اختصاص داده ش��ده به دفاتر پذيرش است. امتياز دفاتر شرکت کارگزاری به 

شرح زير محاسبه می شود:
جدول 1-1 حداقل متراژ را با توجه به مجوز هايی که يک کارگزار دريافت نموده ( 1

اس��ت، نشان می دهد. در صورت تأمين حداقل متراژ موضوع جدول 1-1، 4 امتياز 
لحاظ می ش��ود و کارگزارانی که حداقل متراژ را با توجه به مجوز های دريافتی دارا 
نباشند، امتياز آن ها به نسبت متراژ دفاتر اداری در مقايسه با حداقل متراژ جدول 
1-1: محاسبه می گردد. به ازای هر 30 مترمربع دفاتر اداری شرکت کارگزاری مازاد 
بر حداقل متراژ ذکر شده در جدول 1-1، به شرح جدول 1-2 امتياز تعلق می گيرد. 

جدول 1-1: حداقل متراژ دفاتر اداری با توجه به مجوز های دريافتی
حداقل متراژدر اجارهحداقل متراژدرمالکيتنام مجوز

7090پايه
2525بورس اوراق بهادار

2525محصوالت فلزی
2525فرآورده  های نفت و پتروشيمی

2525محصوالت کشاورزی
2020قرارداد های آتی

190210جمع کل:

جدول 1-2: امتياز دفاتر اداری مازاد بر حداقل موضوع جدول 1-1
امتيازکاربریشرحرديف

2اداری يا تجاری طبق مدارکملکی1
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يا ملکی2 اداری  تمليک  شرط  به  اجاره 
1تجاری طبق مدارک

1مسکونی با موقعيت اداریملکی3

با ملکی4 مسکونی  تمليک  شرط  به  اجاره 
0/75موقعيت اداری

0/75اداری يا تجاری طبق مدارکاجار ه ای5

0/5مسکونی در موقعيت اداریاجار ه ای6

صرف��ا ب��ه دفاتری که ب��ه فعاليت  ه��ای دارای مجوز ش��رکت کارگزاری ( 2
اختصاص داده ش��ده اند، امتياز تعلق می گيرد. همچنين برای محل  هايی که 

فاقد قرارداد اجاره يا اسناد مالکيت هستند امتيازی تعلق نمی گيرد. 
در رابط��ه با ملک اجاره به ش��رط تمليک بر اس��اس فرم��ول زير امتياز ( 3

محاس��به می گردد و با مقادير مندرج در جدول 1-2 مقايسه و امتياز بزرگتر 
لحاظ می گردد:

معيار 2: سرمايه  پرداخت شده:
با توجه به مجوز های فعاليت کارگزاری، حداقل سرمايه الزم طبق مقررات ( 1

جاری محاسبه شده و به آن 3 امتياز تعلق می گيرد.
ب��ه ازای هر يک ميليارد ريال س��رمايه  پرداخت ش��ده م��ازاد بر حداقل ( 2

سرمايه ی موضوع بند 1فوق، يک امتياز تعلق می گيرد. 
مبنای تعيين س��رمايه  پرداخت ش��ده، آخرين آگهی شرکت در روزنامه ( 3

رسمی می باشد.

مانده وام دريافتی - ارزش دفتری  = اجاره به شرط تمليک اداری يا تجاری

ارزش دفتری 
 x 2 ≤ 1

مانده وام دريافتی - ارزش دفتری  = اجاره به شرط تمليک اداری يا تجاری

ارزش دفتری 
 x 1 ≤ 0/75
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درصورتی که س��رمايه  پرداخت شده تحت هر عنوان از شرکت خارج شده ( 4
ي��ا در دارايی  هايی خارج از موضوع فعاليت  های دارای مجوز، س��رمايه گذاری 
ش��ده باش��د، مبالغ يا دارايی  های مذکور از س��رمايه پرداخت شده ی شرکت 

کارگزاری کسر و خالص آن مالک محاسبه  امتياز خواهد بود.
حداقل س��رمايه الزم طبق مقررات جاری به ش��رح جدول زير است. در ( 5

صورتی ک��ه کارگزاری دارای چند مجوز باش��د، حداقل س��رمايه الزم برای 
کارگزاری از جمع سرمايه پايه مربوط به يکی از مجوز های فعاليت و سرمايه 

مازاد مربوط به ساير مجوز های فعاليت به دست می آيد.

جدول2: حداقل سرمايه الزم برای فعاليت  های مختلف

ف
مجوز فعاليتردي

حداقل 
سرمايه پايه 

)ميلياردريال( 

حداقل 
سرمايه مازاد 
)ميلياردريال( 

53معامله اوراق بهادار در بورس تهران1
53معامله محصوالت فلزی در بورس کاال2

معامله فرآورده  های نفت و پتروشيمی در 3
53بورس کاال

31معامله محصوالت کشاورزی در بورس کاال4

معامله قرارداد های آتی در بورس5
1-) کاال و اوراق بهادار(

1-معامله اوراق بهادار در فرابورس ايران6
33سبدگردانی7
1-مشاور پذيرش8
1-مشاور عرضه9
33مشاور سرمايه گذاری10
33پردازش اطالعات مالی11

معيار 3: دفتر پذيرش يا نمايندگی فعال:
امتياز اين معيار از مجموع امتيازات دفاتر پذيرش فعال، نمايندگی  های فعال و 
ايستگاه های معامالتی فعال به دست می آيد و سقف آن 20 امتياز خواهد بود.
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3-1: برای هر دفتر پذيرش ) اعم از شعبه، دفتر معامالتی و تاالر اختصاصی( 
که از محل آن پذيرش سفارش  های مشتريان انجام می گيرد به شرح جدول 
3-1: امتي��از در نظر گرفته می ش��ود. به کليه  دفاتر پذي��رش به عالوه امتياز 

ايستگاه های معامالتی حداکثر 15 امتياز تعلق می گيرد.

جدول 3-1: امتياز دفتر پذيرش فعال

ف
نحوه امتيازدهیشرحردي

حداکثرامتياز 
برای هر دفتر 

پذيرش

1
فضای اختصاصی 

برای ارباب 
رجوع

يا تجاری در  اداری  ازای هر 10 مترمربع فضای  به 
4مالکيت شرکت کارگزاری 2 امتياز

واحد پذيرش2
به ازای هر متصدی پذيرش حداکثر 2 امتياز منظور 
می شود مشروط به اينکه به ازای هر متصدی پذيرش 

حداقل 4 مترمربع فضا اختصاص يابد.

4

تجهيزات 3
اطالع رسانی

بورس 	  معامالت  ناظر  صدای  پخش  امکان 
کاال در دفتر پذيرش الف- در دفتر پذيرش 
حداکثر  کاال  بورس  ساختمان  در  مستقر 
از  خارج  پذيرش  دفتر  در  ب-  امتياز،  يک 
شهر هايی  در  و  کاال  بورس  ساختمان  های 
امتياز،   2 حداکثر  دارد  تاالر  کاال  بورس  که 
ج- در دفتر پذيرش مستقر در ساير شهرها 

حداکثر 3 امتياز.
هر LCD 0/5 امتياز حداکثر 1/5 امتياز	 
هر کدام 0/25 	  اينترنت  به  اتصال  تجهيزات 

امتياز حداکثر 1/5 امتياز
شبکه 	  طريق  از  اينترنت  به  اتصال  امکان 

بی سيم حداکثر 1 امتياز
ساير تجهيزات حداکثر 2 امتياز	 

8

3-2: برای ه��ر نمايندگی دارای مجوز فعال کارگزاری، که نزد س��ازمان يا 
بورس کاال ثبت ش��ده باش��د، امتيازات مطابق جدول 3-2 منظور می ش��ود. 
حداکثر امتياز برای هر نمايندگی، 4 امتياز خواهد بود. به کليه  نمايندگی  های 

حداکثر 15 امتياز تعلق می گيرد.
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 جدول 3-2: امتياز نمايندگی فعال کارگزاری

نحوه امتيازدهیشرحرديف
حداکثرامتياز 

برای هر 
نمايندگی

فضای اختصاصی برای 1
1/5به ازای هر 10 مترمربع 0/5 امتياز ارباب رجوع

واحد پذيرش 2

به ازای هر متصدی پذيرش کارگزاری تأييد 
شده، 0/5 امتياز منظور می شود مشروط به 
اينکه به ازای هر متصدی يا کاربر حداقل 4 

مترمربع اختصاص يابد.

1

تجهيزات 3
اطالع رسانی

امکان پخ��ش صدای ناظ��ر معامالت 	 
ب��ورس کاال در دفت��ر نمايندگی الف- 
دفتر نمايندگی مس��تقر در شهر هايی 
که ب��ورس کاال ت��االر دارد حداکثر 1 
امتياز، ب- دفتر نمايندگی مستقر در 

ساير شهرها حداکثر 1.5 امتياز.
هر LCD 0/25 امتياز حداکثر 0/75 	 

امتياز
تجهيزات اتص��ال به اينترنت هر کدام 	 

0/15 امتياز حداکثر 1 امتياز
ام��کان اتصال ب��ه اينترن��ت از طريق 	 

شبکه بی سيم حداکثر 1 امتياز
ساير تجهيزات حداکثر 2 امتياز	 

5

توضيحات:
ال��ف: در صورتی که فضای اختص��اص يافته در بند 1 جدول 3-1 در مالکيت 
کارگزاری نباش��د، از نسبت  های که براساس امتيازات مندرج در جدول 2-1 
محاس��به می ش��وند، برای تعيين امتياز اس��تفاده خواهد شد و همچنين در 
صورتی که فضای اختصاصی برای هر متصدی پذيرش يا معامله گر در بند های 
2 و 4 جدول 3-1 يا بند 2 جدول 3-2، کمتر از 4 مترمربع باش��د، به ازای 
هر متصدی پذيرش 4 مترمربع از فضای دفتر پذيرش اختصاص داده خواهد 
ش��د. همچنين در مورد صفحات نماي��ش LCD، در هر دفتر پذيرش امتياز 
حداکث��ر 2 صفحه نماي��ش LCD که تابلوی ب��ورس کاال را نمايش دهد و 
حداکثر يک صفحه نمايش LCD که معامالت يا س��فارش های قرارداد های 

آتی را نمايش می دهد، لحاظ خواهد شد.
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الزم به ذکر اس��ت امتيازات جداول فوق به ش��رط 12 ماه فعاليت منتهی به 
دوره بررس��ی می باش��د. در صورتی که فعاليت دفتر پذيرش کمتر از 12 ماه 

باشد، به نسبت ماه فعاليت، امتياز حاصل از جداول فوق تعديل می شود.
ب: امتيازات دفتر پذيرش و نمايندگی کارگزاری در تهران ، اصفهان،کيش و 
همچنين شهر هايی که بورس کاال در آن شهرها تاالر دارد، مشروط به فعال 
بودن به ش��رح جداول فوق در نظر گرفته می شود. در صورتی که محل دفتر 
پذيرش يا نمايندگی، ش��هر های ديگر غير از ش��هر های مذکور باشد، ضريب 

1/2 و خارج از کشور ضريب 1/5 در نظر گرفته می شود.
ج: امتيازات در نظر گرفته ش��ده مطابق جدول فوق صرفا برای دفاتر پذيرش 
و نمايندگی  های فعال که در آن عماًل س��فارش مش��تريان دريافت می شود، 
در نظر گرفته می ش��ود و امتياز برای واحد پذي��رش يا اتاق معامالت نيز در 
صورتی  در نظر گرفته می ش��ود ک��ه متصدی پذيرش ي��ا معامله گر مربوطه 

معرفی شده در آن محل مستقر و آماده ارايه  خدمت باشد.
د: در دفت��ر پذيرش )اعم از ش��عبه، نمايندگی يا ت��االر اختصاصی( که بطور 
همزم��ان خدمات و معامالت مرب��وط به بورس اوراق بهادار و بورس کاال ارايه 
می ش��ود، در صورت قابل تفکيک بودن، امتيازات اختصاصی مربوط به بورس 
اوراق به��ادار و بورس کاال به طور مجزا محاس��به و منظور می ش��ود و در غير 

اين صورت امتيازات به طور مساوی بين هر فعاليت تقسيم می گردد.
3-3- امتيازات ايس��تگاه های معامالتی کارگزاران در ش��هر هايی که بورس 
کاالی ايران دارای تاالر می باش��د و کارگزار در آن تاالر دارای ايستگاه کاری 

فعال باشد، به ازای هر ايستگاه 3 امتياز تخصيص داده می شود.
الزم به ذکر است امتيازات فوق در صورتی لحاظ می گردد که کارگزاری يک 
مس��ئول پذيرش و يک معامله گر تمام وقت در محل مربوطه داشته باشد و 
درصورت عدم وجود هر يک از افراد مذکور 50 درصد امتيازات هر ايس��تگاه 

معامالتی به کارگزاری تعلق می گيرد.
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معيار4: هيات مديره و مديرعامل:
سقف امتياز هر کدام از اعضای هيات مديره و مديرعامل شرکت  کارگزاری ( 1

به ش��رح جدول 4-1 زير است که نصف آن به سوابق تحصيلی و نصف ديگر 
آن به سوابق تجربی، تخصيص می يابد. 

جدول4-1: سقف امتياز اعضای هيات مديره و مدير عامل کارگزاری

سمترديف
سقف امتياز 

تحصيلی
سقف امتياز 

تجربی
1/51/5مديرعامل1
11عضوموظف هيات مديره2
0/50/5عضوغيرموظف هيات مديره3

 در صورتی که امتياز سوابق تحصيلی مديرعامل يا عضو هيات مديره طبق ( 2
دستورالعمل تأييدصالحيت حرفه ای مديران نهاد های مالی حداقل برابر 70 
باش��د، س��قف امتيازات تحصيلی مندرج در جدول 4-1 فوق در نظر گرفته 
می ش��ود و درغير اين صورت، امتياز سوابق تحصيلی مديرعامل يا عضو هيات 
مديره برعدد 70 تقس��يم ش��ده و در سقف امتياز تحصيلی مندرج در جدول 

4-1 ضرب می شود تا امتياز سوابق تحصيلی وی حاصل شود. 
در صورتی که امتياز س��وابق تجرب��ی مديرعامل يا عضو هيات مديره طبق ( 3

دس��تورالعمل تأييد صالحيت حرفه ای مديران نهاد ه��ای مالی حداقل برابر 
100 باشد، سقف امتيازات تجربی مندرج در جدول 4-1 فوق در نظر گرفته 
می ش��ود و درغير اين صورت، امتياز س��وابق تجربی مديرعامل يا عضو هيات 
مديره برعدد 100 تقس��يم ش��ده و در سقف امتياز تجربی مندرج در جدول 

4-1 ضرب می شود تا امتياز سوابق تجربی وی حاصل شود.
صرفا امتياز اعضای هيات مديره و مديرعاملی که تأييد صالحيت آن ها طی ( 4

دوره رس��يدگی طبق دستورالعمل تأييد صالحيت حرفه ای مديران نهاد های 
مالی معتبر باش��د، محاسبه و منظور خواهد ش��د. در صورتی که مديرعامل، 
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عضوهيات مديره نيز باش��د، صرفا امتياز مديرعاملی وی محاس��به و منظور 
می گردد.

معيار های 5 و 6: نيروی انسانی دارای گواهينامه و ساير پرسنل:
1: برای محاسبه امتياز اين معيار پرسنل مربوط بايد از طرف شرکت کارگزاری 

بيمه شده باشند مگر اشخاص زير:
الف: اعضای هيات علمی در دانشگاه ها يا مؤسسات آموزش عالی

ب: اشخاص بازنشسته
ج: اشخاص مأمور به خدمت در کارگزاری که در محل استخدام خود بيمه اند.

الزم به ذکر اس��ت در صورتی که پرس��نلی در محل ديگ��ری غير از کارگزاری 
بيمه ش��ده باشند به شرط ارايه مدارک بيمه  ای خود حداکثر به  عنوان پرسنل 

پاره وقت در کارگزاری محاسبه خواهند شد.
 2: ب��رای پرس��نل دارای گواهينامه  تحليل گری و ي��ا گواهينامه معامله گری 
قرارداد ه��ای آتی هر نف��ر 2 امتياز و دارای گواهينام��ه  اصول مقدماتی بورس 
کاال ه��ر نف��ر 1/5 امتياز در نظر گرفته می ش��ود. در صورتی ک��ه از دارندگان 
گواهينامه   ه��ای تحليل گری يا اص��ول مقدماتی اوراق به��ادار در فعاليت  های 
مربوط به کاال اس��تفاده ش��ود، ضريب 0/75 برای امتيازات پيش گفته در نظر 

گرفته می شود.
3: برای پرس��نل بدون گواهينامه برای ليسانس و باالتر در سطح کارشناسی 
مش��غول در بخش پذيرش، تحليل اطالعات، بخش حسابداری، معامله گری، 
مش��اوره و پردازش اطالعات مالی به ازای هر نفر يک امتياز و برای پرس��نل 

مشغول در ساير فعاليت ها هر کدام 0/5 امتياز.
4: به پرسنلی که در يک سال منتهی به تاريخ رسيدگی، کمتر از يک سال سابقه کار 
در کارگزاری داش��ته باشند، مشروط به اينکه در يک سال منتهی به تاريخ رسيدگی 
حداقل 3 ماه سابقه کار در آن کارگزاری داشته باشند به نسبت کسری از سال که در 

شرکت کارگزاری مشغول به خدمت بوده  اند، امتياز تعلق می گيرد.
5: پرس��نلی که حداقل 40 س��اعت در هفته در کارگزاری مش��غول باش��ند 
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به  عنوان پرس��نل تمام وقت و پرس��نلی که بين 20 س��اعت تا 40 س��اعت 
در کارگزاری مش��غول باش��ند پرس��نل نيمه وقت و در صورتی  که کمتر از 
20 س��اعت در کارگزاری مشغول باش��ند پرسنل پاره  وقت محسوب خواهند 
ش��د. ضريب وضعيت استخدامی براساس قرارداد اس��تخدامی، برای پرسنل 
تمام وقت 1، برای پرس��نل نيمه وقت 0/5 و برای پرس��نل پاره وقت 0/25 در 

نظر گرفته می شود.
6: برای کارکنانی که اس��امی آن ها قباًل به سازمان يا بورس کاال اعالم شده، 
ضري��ب اطالع رس��انی برابر يک و برای س��اير کارکن��ان 0/5 در نظر گرفته 

می شود.
7: امتياز هر نفر از پرسنل کارگزاری در ضريب وضعيت استخدامی و ضريب 
اطالع رس��انی ضرب شده و با يکديگر جمع می ش��ود تا امتياز نيروی انسانی 

شرکت کارگزاری به دست آيد.
8: در صورتی ک��ه کارگزاری در بورس اوراق بهادار تهران نيز فعاليت داش��ته 
باشد، امتياز آن بخش از پرسنل کارگزاری که هم زمان در فعاليت  های بورس 
اوراق بهادار و بورس کاال، ارايه خدمت می کنند، بطور مس��اوی در رتبه بندی 

مربوط به بورس اوراق بهادار و بورس کاال تسهيم می گردد. 

معيار 7: قابليت سيستم کارگزاری:
جزئيات نحوه امتيازدهی قابليت سيستم  های کارگزاری به شرح زير می باشد:

7-1: ثب�ت اطالع�ات مش�تريان در سيس�تم کارگزاری: ب��رای ثبت 
اطالعات مشتريان در سيس��تم رايانه ای کارگزاری حداکثر 6 امتياز به شرح 

زير محاسبه می شود:
7-1-1: در دوره مورد بررس��ی، تعداد کافی از مش��تريان به صورت تصادفی 

انتخاب خواهد شد و نحوه ثبت اطالعات به شرح زير بررسی می شود:
الف: تکميل فرم مش��خصات مشتريان حقيقی و حقوقی و وکيل طبق نمونه 

سازمان، 
ب: مشخصات فردی )شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه،تاريخ 
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تولد، محل صدور، شماره ملی(،
ج: اطالعات تماس )شامل نشانی، کدپستی و تلفن(،

د: مشخصات حساب بانکی،
ه: نمونه امضاء و کپی شناسنامه اسکن شده.

7-1-2: برای تکميل فرم  های مشخصات مشتريان و وکالی آن ها حداکثر 1 
امتياز، برای ثبت مش��خصات فردی حداکثر 1/5 امتياز، ثبت اطالعات تماس 
حداکثر 1/5 امتياز، ثبت اطالعات حساب بانکی حداکثر 1/25 امتياز و ثبت 

نمونه ی امضاء حداکثر 0/75 امتياز در نظر گرفته می شود.
7-2: ثبت سفارش ها: 

درصورت ثبت کليه س��فارش  های خريد و فروش )حضوری،تلفنی و سيستم 
پيام کوتاه( قبل از انجام معامله در سيس��تم کامپيوتری کارگزاری حداکثر 6 

امتيازتعلق می گيرد.
7-3: دريافت اطالعات در شعب:

7-3-1: درصورتی ک��ه سيس��تم کارگ��زاری تح��ت web و دارای مديريت 
سفارش ها بوده و اطالعات و معامالت مشتريان به صورت مرکزی در سيستم 
کارگزاری ذخيره و به هنگام ش��ده و در دسترس شعب قرار گيرد حداکثر 2 

امتياز.
7-3-2: درصورتی که هر يک از شعب دارای سيستم کارگزاری جداگانه باشد 
ول��ی از طريق web از طرف دفتر مرک��زی تنها قابليت کنترل دارد حداکثر 

1/5 امتياز.
7-3-3: درصورتی که ش��عب دارای سيس��تم کارگزاری جداگانه باش��د و از 
طريق  web نيز کنترلی بر روی سيس��تم کارگ��زاری از طريق دفتر مرکزی 

نمی تواند صورت گيرد حداکثر 1 امتياز.
7-3-4: درصورتی که در ش��عبه سيستم کارگزاری وجود نداشته يا شعبه به 
هيچ طريق به سيستم کارگزاری مرکز متصل نباشد، امتيازی تعلق نمی گيرد.

7-4: وضعيت بايگانی سفارش ها:
در نمونه مورد بررس��ی، نس��بت س��فارش  های غيرالکترونيکی که به صورت 
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س��ريالی در محل خود بايگانی شده باشد، محاس��به می شود. در صورتی که 
اين نسبت بيش از 80 درصد باشد به ازای هر يک درصد بيشتر 0/15 امتياز 

حداکثر 3 امتياز در نظر گرفته می شود.
7-5: وضعيت بايگانی مدارك هويتی:

در نمون��ه ی انتخابی از مشتريان،نس��بت مش��تريانی که م��دارک و فرم  های 
شناسايی آن ها طبق مقررات تهيه و به صورت الفبايی يا روش منظم ديگری 
بايگانی ش��ده باشند، محاسبه می گردد. در صورتی که اين نسبت بيش از 70 
درصد باشد به ازای هر يک درصد بيشتر 0/1 امتياز حداکثر تا سقف 3 امتياز 

منظور می گردد.

معيار 8: قابليت سيستم حسابداری:
امتيازات سيستم حسابداری حداکثر تا سقف 15 امتياز به شرح زير محاسبه 

می شود:
در نمونه ای از اس��ناد حس��ابداری، نس��بت اسناد حس��ابداری که توسط ( 1

مديرمالی و مديرعامل يا نماينده وی تائيد ش��ده باشند، نسبت به کل نمونه 
محاس��به می گردد. در صورتی که اين نسبت بيش از 80 درصد باشد به ازای 
هر يک درصد بيشتر 0/15 امتياز حداکثر تا سقف 3 امتياز منظور می گردد. 
در نمونه ی مورد بررسی، اسناد يک هفته ی اخير منظور نمی شود، ولی نمونه 
طوری انتخاب می گردد که اس��ناد با تاريخ مؤخر حجم بيش��تری از نمونه را 

تشکيل دهند.
در صورت تهيه صورت مغايرت بانکی هفتگی به صورت مکتوب با امضای ( 2

مدير مالی برای کليه  حساب  های بانکی در دوره ی مورد بررسی، 3 امتياز.
در ص��ورت انج��ام اقدام الزم ب��رای رفع اقالم باز ص��ورت مغايرت بانکی ( 3

موضوع بند 2 حداکثر 3 هفته پس ازتهيه صورت مغايرت بانکی، 3 امتياز.
تهيه فهرس��ت سنی مانده بدهکاران و بس��تانکاران کارگزاری هر 15 روز ( 4

يک ب��ار با امض��ای مديرعامل کارگ��زاری و انجام اقدام��ات الزم برای تعيين 
تکليف مانده  های با عمر بيش از 15 روز، 2 امتياز.
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در صورتی که شرکت برای پرداخت چک از فرم دستور پرداخت با شماره ( 5
سريال چاپی استفاده نمايد بر اساس نمونه انتخابی در صورتی که 90 درصد 
آن ه��ا بطور کامل تکميل گرديده باش��د به ازای هر يک درصد بيش��تر 0/1 

امتياز تا سقف يک امتياز در نظر گرفته می شود.
در صورتی که ش��رکت برای دريافت چک از فرم دريافت چک با ش��ماره ( 6

سريال چاپی استفاده نمايد بر اساس نمونه انتخابی در صورتی که 90 درصد 
آن ها به طور کامل تکميل گرديده باش��د به ازای هر يک درصد بيش��تر 0/1 
امتياز تا س��قف يک امتياز در نظر گرفته می ش��ود. در صورتی که کارگزاری 
بط��ور کلی چک دريافت نکن��د و کليه  دريافت ها از طريق واريز به حس��اب 

کارگزاری صورت پذيرد، يک امتياز اين بند به وی تعلق می گيرد.
در صورتی که ش��رکت طلب مش��تريان را از طريق واريز وجه به حس��اب ( 7

بانکی آن ها انجام دهد، بر اساس نمونه انتخابی در صورتی که 90 درصد آن ها 
از طريق واريز به حس��اب صورت گرفته باش��د، به ازای هر يک درصد بيشتر 

0/2 امتياز تا سقف 2 امتياز در نظر گرفته می شود. 
درصورتی ک��ه گزارش حس��ابرس درخص��وص صورت  های مالی س��االنه ( 8

کارگزاری مقبول باشد حداکثر 2 امتياز. 

معيار 9: قابليت سايت اينترنتی:
درصورتی که اطالعات عمومی ش��رکت کارگزاری شامل مشخصات ثبتی ( 1

کارگزاری، مش��خصات مديران، نشانی و تلفن و مشخصات مسئولين کليه ی 
دفاتر کارگزاری، اطالعات راجع به سرمايه ی ثبت و پرداخت شده ی کارگزاری 
و اطالعات راجع به مجوز های اخذ شده، در سايت اينترنتی شرکت کارگزاری 
درج ش��ده و تغييرات آن حداکثر يک هفته پس از تغيير به روزرسانی شود، 

2 امتياز.
امکان مش��اهده گردش حس��اب توس��ط مش��تری از طريق رمز عبور به ( 2

طوری که حساب مشتری در هر روز وقايع مالی تا پايان روز قبل را منعکس 
نمايد حداکثر 2 امتياز.
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امکان مشاهده  وضعيت سفارش بالفاصله پس از هر اقدامی که کارگزاری ( 3
روی سفارش انجام می دهد، از طريق رمز عبور، حداکثر 2 امتياز.

برای ارايه تحليل روزانه از بازار و اخبار آن به طوری که تا پايان هر روز در ( 4
س��ايت کارگزاری منتشر ش��ود يا برای مشتريان خاص ارسال يا در دسترس 

آن ها قرار گيرد، حداکثر 2 امتياز.
در صورت داش��تن مجوز مربوطه اعم از مش��اور پذيرش در بورس کاال ، ( 5

پردازش اطالعات مالی يا مش��اور س��رمايه گذاری و تهيه گزارش تحليلی در 
دوره ی مورد بررس��ی در هر ماه حداقل از يک کاالی پذيرفته شده در بورس 
کاال و انتشار آن در سايت اينترنتی کارگزاری، به نام کارگزاری به همراه نام 
تهيه کننده و تاريخ تهيه آن و يا برای مشتريان خاص ارسال يا در دسترس 

آن ها قرار گيرد ، حداکثر 2 امتياز.

معيار 10: ارزش معامالت 
امتياز ارزش معامالت ش��رکت کارگزاری به ش��رح بند های 10-1 ، 10-2 و 
10-3: زير محاسبه می گردد. جمع امتياز اين سه بند )10-1،1-2 و 3-10( 
امتياز ارزش معامالت کارگزاری را تش��کيل داده که س��قف آن حداکثر 30 

امتياز در نظر گرفته می شود.
 الزم به ذکر اس��ت ارزش معامالت به تفکيک محصوالت فلزی، فرآورده  های 

نفت و پتروشيمی و محصوالت کشاورزی محاسبه می گردد.
10-1: امتياز ارزش معامالت خريد: 

سقف امتياز ارزش معامالت خريد برابر 15 امتياز است که از جمع امتيازات 
مرب��وط ب��ه معامالت خريد هر گ��روه کااليی پذيرفته ش��ده) اع��م از گروه 
محص��والت فلزی، گروه فراورده  ه��ای نفت و پتروش��يمی، گروه محصوالت 
کش��اورزی و...( در بورس کاال بدس��ت می آيد، س��قف امتياز ارزش معامالت 
خريد هر گروه کااليی 5/5 امتياز است که برای محاسبه امتياز هر گروه کاال 
ابتدا جمع ارزش معامالت خريد بعد از کسر معامالت مچينگ کارگزاری در 
آن گروه کاال در دوره ارزيابی، نسبت به ارزش کل اين نوع معامالت محاسبه 
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شده و با عدد )Ai( که از فرمول زير محاسبه می شود، مقايسه می گردد و به 
ازاء هر يک درصد بيش��تر از عدد Ai، امتياز در نظر گرفته می ش��ود. الزم به 

ذکر است اعداد استثنايی از محاسبات کنار گذاشته می شوند.

10-2-امتياز ارزش معامالت فروش: 
س��قف امتي��از ارزش معامالت فروش برابر 8 امتياز اس��ت که برای هر گروه 
کااليی پذيرفته ش��ده) اعم از گروه محصوالت فلزی، گروه فراورده  های نفت 
و پتروش��يمی، گروه محصوالت کشاورزی و...( در دوره بررسی، که کارگزاری 
حداق��ل يک نماد از آن را عرضه و به فروش رس��انده اس��ت، برای هر گروه 
کاالی iام تا سقف 3/5 امتياز لحاظ می شود که برای محاسبه امتياز هر گروه 

کاال به شرح ذيل عمل می گردد:
1- ابت��دا جم��ع ارزش معامالت فروش تعديل ش��ده)بعد از کس��ر معامالت 
مچينگ( هر کارگ��زاری در آن گروه کاال در دوره ارزيابی، طبق فرمول ذيل 

در دوره ارزيابی، نسبت به ارزش کل اين نوع معامالت محاسبه می شود:

SA = ارزش معام��الت ف��روش گروه محصول iام تعديل ش��ده کارگزاری در 
i

دوره بررسی
= تعداد نماد های مربوط به گروه محصول iام که در دوره بررسی توسط  Mi

کارگزاری در بورس کاال عرضه و به فروش رفته است
= تعداد نوع محصول عرضه و به فروش رفته توس��ط کارگزاری در دوره  Ni

 Ai =
1

تعداد کارگزارن فعال در دوره ارزيابی در گروه کااليی مورد بررسی
 x 0/25

SA
i

Mi       x      Ni 
  x     Si Yi      x     Zi

=
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بررسی با توجه به گروه کااليی iام
= تعداد نماد پذيرفته شده در گروه کااليی iام در دوره بررسی  Yi

=تع��داد نوع محصوالت قابل معامله در دوره بررس��ی ب��ا توجه به گروه  Zi

کااليی iام
= ارزش معامالت فروش کارگزار در دوره بررسی با توجه به گروه کااليی iام Si

2: س��پس جمع ارزش معامالت فروش تعديل ش��ده بعد از کس��ر معامالت 
مچينگ کارگزاری در آن گروه کاال در دوره ارزيابی، نسبت به ارزش کل اين 
نوع معامالت محاسبه شده و با عدد )Ai( که از فرمول زير محاسبه می شود، 
مقايس��ه می گردد و به ازاء هر يک درصد بيش��تر از عدد Ai، امتياز در نظر 
گرفته می ش��ود. الزم به ذکر است اعداد استثنايی از محاسبات کنار گذاشته 

می شوند.

10-3- امتياز معامالت آتی:
س��قف امتياز قرارداد های آتی معامله شده 7 امتياز است. ارزش قرارداد های 
معامله ش��ده شامل قرارداد های آتی خريد و فروش هر کارگزار در طی دوره 
مورد ارزيابی محاسبه شده و با عدد )A( که از فرمول زير محاسبه می شود، 
مقايس��ه می گردد و به ازاء هر يک درصد بيش��تر از ع��دد A، امتياز در نظر 
گرفته می شود. مجموع امتيازات بيش از سقف تعيين شده نخواهد بود. اعداد 

استثنايی از محاسبات کنار گذاشته می شوند.

معيار 11: تعداد مشتريان:
امتيازتعداد مش��تريان شرکت کارگزاری به شرح بند های 11-1 و 11-2 زير 
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 Ai =
1

تعداد کارگزارن فعال در دوره ارزيابی در گروه کااليی مورد بررسی
 x 0/25

 Ai =
1

تعداد کارگزارن فعال در دوره ارزيابی در زمينه قرارداهای آتی
 x 0/25
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محاس��به می گردد. جم��ع امتياز اين دو بن��د )11-1 و 11-2( امتياز تعداد 
مش��تريان کارگزاری را تشکيل داده که سقف آن حداکثر 30 امتياز در نظر 

گرفته می شود.

11-1: امتياز تعداد مشتريان معامالت کاالی کارگزاری:
امتياز تعداد مش��تريان کارگزاری در بخش معامالت کاال که سقف آن 20 امتياز 
خواهد بود، حاصل جمع امتيازات مطابق بند های 11-1-1 و 11-1-2 می باش��د. 
الزم به ذکر اس��ت امتي��از تعداد مش��تريان به تفکيک گروه محص��والت فلزی، 

فرآورده  های نفت و پتروشيمی و محصوالت کشاورزی محاسبه می گردد.
11-1-1: امتي��از تعداد مش��تريان معامالت کاالی کارگ��زاری برای هر گروه 
کااليی جداگانه و به ش��رح ذيل محاسبه می گردد، امتياز تعداد مشتريان هر 
گروه کااليی حداکثر 8 امتياز اس��ت. جمع امتيازات تعداد مشتريان هر گروه 
کاال، امتياز کل تعداد مشتريان کااليی را تشکيل می دهد و سقف آن حداکثر 

20 امتياز خواهد بود.
الف: ابتدا vxi ، dxi ، txi به شرح زير محاسبه می گردد:

txi = نس��بت تعداد دفعات معامالت مشتری ti = تعداد دفعات معامالت يک 

مشتری کارگزاری در دوره بررسی 
dxi = نس��بت تعداد روز های معامالت مشتری di = تعداد روز های معامالت 

يک مشتری کارگزاری در دوره بررسی 
vxi = نس��بت ارزش هر دفعه معامله مش��تری vi = متوسط ارزش هر دفعه 

معامله يک مشتری کارگزاری در دوره بررسی 
T = متوس��ط تعداد دفعات معامالت مش��تريان اس��ت که از تقس��يم تعداد 
دفع��ات معامالت کل بورس کاال بر تعداد مش��تريان فعال در دوره بررس��ی 

بدست می آيد. 

txi dxi vxi
ti di vi
T D V= = =
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D = متوس��ط تعداد روز های معامالت مش��تريان اس��ت که از تقسيم جمع 
تعدادروز های معامالت کل مش��تريان بازار بر تعداد مش��تريان فعال در دوره 

رسيدگی بدست می آيد. 
V = متوس��ط ارزش هر دفعه معامله کل مشتريان است که از تقسيم ارزش 
کل معامالت بر تعداد دفعات کل معامالت در دوره رسيدگی بدست می آيد. 
الزم به ذکر اس��ت س��قف txi و dxi هر يک 2 امتياز و س��قف vxi برابر 1 

می باشد.
ب: سپس امتياز هر مشتری)i C( به شرح زير محاسبه می گردد )سقف امتياز 

هر مشتری 1/8 است(:

ci = [0/4 txi + 0/4 dxi + 0/2 vxi ] * a 
1
     max  Ci = 1/8

ک��ه در آن a1 ضريب تعديل اس��ت و ب��ه گونه ای تعيين می ش��ود تا امتياز 
مش��تری کارگزاری متناس��ب با امتياز مش��تريان معامالت قرارداد های آتی 

کارگزاری بدست آيد.
ج: با توجه به متوس��ط تعداد مش��تريان هرکارگزاری امتياز تعداد مشتريان 

کارگزاری به شرح زير بدست می  آيد:

n = تعداد مشتريان کارگزار مورد بررسی 
N = مجموع تعداد مشتريان فعال همه کارگزاران در دوره بررسی

B = تعداد کل کارگزاران فعال در دوره بررسی
11-1-2: امتي��از تعداد مش��تريان جديد کارگزاری که ب��رای اولين بار وارد 
بورس کاال ش��ده و در دوره بررس��ی ک��د معامالتی درياف��ت نموده اند برای 
هر گروه کاال جداگانه وبه ش��رح ذيل محاس��به می گردد. سقف امتياز تعداد 
مش��تريان جديد هر گروه کاال 4 امتياز و مجموع آن ها تا س��قف حداکثر 10 

امتياز خواهد بود:

دستورالعمل رتبه بندی کارگزاران بورس کاالی ايران

∑= امتياز تعداد مشتريان
n

i = 1

Ci *
20

N * % 50
B * 1/8
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الف( ابتدا امتياز هر مشتری جديد)i C( به شرح زير محاسبه می گردد )سقف 
امتياز هر مشتری يک است(:

 Vi= متوس��ط ارزش معامله کل مش��تريان در گروه کاالی iام اس��ت که از 
تقس��يم ارزش کل معامالت بر تعداد کل مش��تريان در دوره بررسی در گروه 

کااليی iام بدست می آيد.
ب( س��پس ب��ا توجه به امتي��از هر مش��تری، امتياز تعداد مش��تريان جديد 

کارگزاری به شرح زير بدست می  آيد:

n = تعداد مشتريان جديد کارگزار مورد بررسی 
N = مجموع تعداد مشتريان جديد همه کارگزاران در دوره بررسی

B = تعداد کل کارگزاران فعال در دوره بررسی
α2 = ضري��ب تعديل اس��ت و به گونه ای تعيين می ش��ود تا امتياز مش��تری 

کارگزاری متناس��ب با امتياز مش��تريان معامالت قرارداد های آتی کارگزاری 
بدست آيد.

11- 2- امتياز تعداد مشتريان معامالت قرارداد های آتی کارگزاری:
امتياز تعداد مش��تريان معام��الت قرارداد های آتی کارگزاری به ش��رح ذيل 

محاسبه می گردد و سقف آن حداکثر 10 امتياز خواهد بود.
الف( ابتدا vxi ، dxi ، fxi به شرح زير محاسبه می گردد:

 Ci =
ارزش معامالت مشتری در گروه کااليی مورد نظر

% 50 * Vi

max Ci = 1

∑[ = امتياز تعداد مشتريان جديد
n

i = 1

Ci *
10

N * % 50
B

*  a2]

fxi dxi vxi
fi di vi
F D V= = =
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fxi = نس��بت تع��داد قرارداد های آتی مش��تریti = تع��داد قرارداد های آتی 

منعقده يک مشتری کارگزاری در دوره مورد بررسی 
dxi = نس��بت تعداد روز های معامالت قرارداد های آتی مش��تری di = تعداد 

روز ه��ای معامالت قرارداد های آتی يک مش��تری کارگ��زاری در دوره مورد 
بررسی 

vxi = نس��بت ارزش ه��ر ق��رارداد آتی مش��تری vi = متوس��ط ارزش يک 

قرارداد های آتی مشتری کارگزاری در دوره مورد بررسی 
F = متوس��ط تعداد قرارداد های آتی مش��تريان اس��ت که از تقس��يم تعداد 

قرارداد های آتی بر تعداد مشتريان فعال در دوره بررسی بدست می آيد. 
D = متوسط تعداد روز های معامالت مشتريان است که از تقسيم جمع تعداد 
روز های معامالت قرارداد های آتی کل مشتريان بازار بر تعداد مشتريان فعال 

در دوره بررسی بدست می آيد. 
V = متوس��ط ارزش قرارداد های آتی مش��تريان اس��ت که از تقسيم ارزش 
قرارداد های آتی س��هام فعال در بازار بر تعداد قرارداد های آتی فعال در دوره 

بررسی بدست می آيد. 
 الزم به ذکر اس��ت س��قف fxi و dxi هر يک 2 امتياز و س��قف vxi برابر 1 

می باشد.
ب( س��پس امتياز هر مش��تری)i C( به شرح زير محاس��به می گردد )سقف 

امتياز هر مشتری 1/8 است(:

ci = [0/5 fxi + 0/3 dxi + 0/2 vxi ] * a 
1
     max  Ci = 1/8

γ ضريب تعديل است و به گونه ای تعيين می شود تا امتياز مشتری معامالت 
قرارداد های آتی، متناسب با امتياز ساير مشتريان بدست آيد.

ج( با توجه به متوس��ط تعداد مش��تريان هرکارگزاری امتياز تعداد مشتريان 
قرارداد های آتی کارگزاری به شرح زير بدست می آيد:

دستورالعمل رتبه بندی کارگزاران بورس کاالی ايران
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n = تعداد مشتريان کارگزاری که در دوره بررسی اقدام به معامالت نموده اند. 
N = مجموع تعداد مش��تريان فعال قرارداد های آتی همه کارگزاران در دوره 

بررسی
B = تعداد کل کارگزاران فعال در زمينه قرارداد های آتی در دوره بررسی

معيار 12: امتياز اعطايی توسط شرکت بورس کاالی ايران:
امتياز اين معيار به براس��اس پيش��نهاد ش��رکت بورس کاال) پيوست 2 اين 
دس��تور العم��ل( تعيين و تا س��قف 15 امتياز محاس��به خواه��د گرديد. در 
صورتی که س��ازمان نظری در خصوص نحوه امتيازدهی شرکت بورس داشته 
باش��د آن را به شرکت بورس کاال ارايه خواهد داد تا در صورت لزوم در نحوه 

محاسبه امتياز اين معيار تغييرات الزم اعمال گردد.

معيار 13: امتياز اعطايی توسط کانون:
امتياز اين معيار به براس��اس پيشنهاد کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار) 
پيوس��ت 3 اين دس��تورالعمل( تعيين و تا س��قف 15 امتياز محاسبه خواهد 
گردي��د. در صورتی که س��ازمان نظری در خصوص نح��وه امتيازدهی کانون 
داش��ته باش��د آن را ب��ه کانون ارايه خواه��د داد تا در صورت ل��زوم در نحوه 

محاسبه امتياز اين معيار تغييرات الزم اعمال گردد.
ب: معيار های تشويقی و تنبيهی

معيار 14: مشاوره پذيرش:
س��قف اين معيار 10 امتياز می باش��د. به ازای هر قرارداد مشاور پذيرش در 
بورس کاال )کارگزار معرف( منعقد شده در يک سال اخير که به سازمان ارايه 
شده که از نظر شرکت بورس کاال توسط کارگزار فعاالنه پی گيری شده باشد 
با توجه به گروه کااليی و نوع کاال )مشابه يا غير مشابه( 3 امتياز و حداکثر10 

امتياز تعلق می گيرد.

∑= امتياز تعداد مشتريان قرارداهای آتی
n

i = 1

Ci *
20

N * % 50
B * 1/8
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معيار 15: ارزش معامالت صادراتی 
س��قف امتي��از ارزش معامالت صادرات��ی برابر 10 امتياز اس��ت که از جمع 
امتيازات مربوط به معامالت صادراتی هر گروه کااليی پذيرفته ش��ده) اعم از 
گروه محصوالت فلزی، گروه فراورده  های نفت و پتروشيمی، گروه محصوالت 
کش��اورزی و...( در بورس کاال بدس��ت می آيد، س��قف امتياز ارزش معامالت 
صادرات��ی هر گروه کاالی 4 امتياز اس��ت که برای محاس��به امتياز هر گروه 
کاال ابت��دا جمع ارزش معامالت صادراتی کارگزاری در آن گروه کاال در دوره 
 )Ai( ارزيابی، نس��بت به ارزش کل اين نوع معامالت محاس��به شده و با عدد
که از فرمول زير محاس��به می شود، مقايسه می گردد و به ازاء هر يک درصد 
بيش��تر از عدد Ai، امتياز در نظر گرفته می ش��ود. الزم به ذکر اس��ت اعداد 

استثنايی از محاسبات کنار گذاشته می شوند.

معيار 16: پذيرش و اجرای سفارش  های الکترونيکی:
حداکثر امتياز اين معيار 10 امتياز اس��ت که به ش��رح ذيل محاسبه می ( 1

گردد. الزم به ذکر اس��ت امکان دريافت سفارش خريد و فروش الکترونيکی 
می بايس��ت قبال طی نامه رس��می به س��ازمان اعالم گرديده باشد و مشتری 

الکترونيکی فعال باشد.
الف( ابتدا امتياز هر مش��تری)i C( به شرح زير محاسبه می گردد )سقف امتياز 

هر مشتری يک است(:

Si= تعداد روز هايی که سفارش های الکترونيکی مشتری پذيرفته و اجرا شده 

در کارگزاری
D= متوس��ط تعداد روز های معامالت مش��تريان اس��ت که از تقس��يم جمع 

دستورالعمل رتبه بندی کارگزاران بورس کاالی ايران

 Ai =
1

تعداد کارگزارن فعال در دوره ارزيابی در گروه کااليی مورد بررسی
 x 0/25

Ci max  Ci 1
si
D= =
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تعدادروز های معامالت کل مش��تريان بازار بر تعداد مش��تريان فعال در دوره 
بررسی بدست می آيد.

ب( س��پس با توجه به امتياز هر مش��تری، امتياز پذيرش و اجرای س��فارش 
الکترونيکی کارگزاری به شرح زير بدست می  آيد:

n = تعداد مشتريان الکترونيکی کارگزار مورد بررسی 
N = مجموع تعداد مشتريان الکترونيکی همه کارگزاران در دوره بررسی

B = تعداد کل کارگزاران فعال در دوره بررسی
θ = ضري��ب تعديل اس��ت و به گونه ای تعيين می ش��ود تا امتياز مش��تريان 
الکترونيکی کارگزاری متناسب با امتياز کل مشتريان فعال کارگزاری بدست 

آيد.
س��فارش  های الکترونيکی در محاس��به Si زمانی لحاظ می گردد که قبل ( 2

از ارس��ال به هسته معامالت و اجرا در سيستم ثبت سفارش کارگزاری، ثبت 
شده باشند.

مش��تری الکترونيکی فعال، مشتری اس��ت که قرارداد رسمی با شرکت ( 3
کارگزاری داش��ته و در دوره بررس��ی اقدام به خريد يا فروش سهام از طريق 

اينترنت، پيامک يا ساير روش  های الکترونيکی کرده است.

   معيار 17: گواهينامه  های سازمانی:
1- ب��رای اخذ هريک از گواهينامه  های س��ازمانی نظير ISO س��ری 9000، 
5S ، EFQMيا ش��ش سيگما که توسط ش��رکت کارگزاری از شرکت  های 
مورد تأييد س��ازمان، 5 امتياز و برای حف��ظ آن در دوره  های ارزيابی بعدی، 
به ازای هر دوره )حداقل يک س��اله( حفظ وتمديد گواهينامه، 3 امتياز به آن 
اضافه می گردد. جمع امتيازات اخذ و حفظ و تمديد گواهينامه   های سازمانی 
حداکث��ر 15 امتياز خواهد بود. برای دريافت امتياز حفظ و تمديدگواهينامه 

∑[ = امتياز پذيرش و اجرای سفارش الکترونيکی
n

i = 1

Ci *
10

N * % 50
B

* o  ]
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س��ازمانی، ارزيابی مربوطه بايد در دوره مورد بررسی، انجام شده و نتايج آن 
به سازمان ارسال گردد.

2- در صورتی که درگزارش مميزی دور های اش��کالی مشاهده شده باشد به 
شرح زير امتياز منفی لحاظ می  گردد:

الف- هراشکال عمده)major(: 2 امتياز منفی
ب- هراشکال جزئی)minor(: 1 امتياز منفی

ج- هراشکال پتانسيل خطا يا توصيه)observation(: 0/5 امتياز منفی
امتياز منفی مربوط به هر گواهينامه، از امتياز اخذ يا حفظ همان گواهينامه 
کس��ر می شود و در صورتی که امتيازات منفی يک گواهينامه بيشتر از امتياز 
اخذ يا حفظ همان گواهينامه ش��ود، امتياز آن گواهينامه صفر در نظر گرفته 

می شود.

معيار 18: ضبط مکالمات سفارش دهندگان
 call center( شرکت  های کارگزاری که سامانه ضبط مکالمات سفارش دهندگان
( مورد تأييد س��ازمان را خريداری و در شعبات و نمايندگی  های خود فعال کرده 

باشند به شرح ذيل امتياز تعلق می  گيرد: 
حداکث��ر امتياز اين معيار 10 امتياز اس��ت که به ش��رح ذيل محاس��به ( 1

می گردد. الزم به ذکر اس��ت امکان دريافت س��فارش خريد و فروش تلفنی 
می بايس��ت قباًل طی نامه رس��می به س��ازمان اعالم گرديده باشد و مشتری 

تلفنی فعال باشد.
الف( ابتدا امتياز هر مشتری)Ci( به شرح زير محاسبه می گردد )سقف امتياز 

هر مشتری يک است(:

Si= تعداد روز هايی که س��فارش های تلفنی مش��تری پذيرفته و اجرا شده در 

کارگزاری

دستورالعمل رتبه بندی کارگزاران بورس کاالی ايران
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D= متوس��ط تعداد روز های معامالت مش��تريان اس��ت که از تقس��يم جمع 
تعدادروز های معامالت کل مش��تريان بازار بر تعداد مش��تريان فعال در دوره 

رسيدگی بدست می  آيد.
ب( س��پس با توجه به امتياز هر مش��تری، امتياز پذيرش و اجرای س��فارش 

تلفنی کارگزاری به شرح زير به دست می  آيد:

n = تعداد مشتريان تلفنی کارگزار مورد بررسی 
N = مجموع تعداد مشتريان تلفنی همه کارگزاران در دوره بررسی

B = تعداد کل کارگزاران فعال در دوره بررسی
λ = ضريب تعديل است و به گونه ای تعيين می شود تا امتياز مشتريان تلفنی 

کارگزاری متناسب با امتياز کل مشتريان فعال کارگزاری بدست آيد.
سفارش  های تلفنی در محاسبه Si زمانی لحاظ می گردد که قبل از ارسال ( 2

به هسته معامالت و اجرا در سيستم ثبت سفارش کارگزاری، ثبت شده باشند.
مشتری تلفنی فعال، مشتری است که قرارداد رسمی با شرکت کارگزاری داشته 

و در يک سال اخير اقدام به خريد يا فروش سهام از طريق سامانه کرده است.

معيار 19: تعداد قرارداد های ابطالی 
در صورتی که در هر دوره 3 ماهه کارگزاری يک قرارداد ابطالی داشته باشد 
امتي��از منفی تعل��ق نمی گيرد و به ازای هر قرارداد ابطالی مازاد در طی دوره 

بررسی 1 امتياز منفی تا سقف 5 امتياز منفی تعلق می  گيرد.

معي�ار 20: اظهار نظر مش�روط، عدم اظهار نظر ي�ا اظهار نظر مردود 
حسابرس و بند های بازرس قانونی: 

امتياز منفی در خصوص اظهار نظر مش��روط، عدم اظه��ار نظر يا اظهار نظر 
مردود حس��ابرس در م��ورد صورت  های مالی و همچني��ن اظهار نظر بازرس 

∑[ = امتياز پذيرش و اجرای سفارش الکترونيکی
n

i = o

Ci *
10

N * % 50
B

* λ  ]
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قانون��ی در خص��وص عدم رعاي��ت قوانين و مقررات يا اساس��نامه  ش��رکت 
کارگزاری، حداکثر 15 امتياز منفی به شرح زير محاسبه می شود:

ال��ف: به ازای رد يا عدم اظهارنظر حس��ابرس در مورد هر يک از صورت  های 
مالی اساسی سه گانه، 5 امتياز منفی در نظر گرفته می شود.

ب: بند های شرط حسابرس يا بند های بازرس در خصوص عدم رعايت قوانين 
و مقررات يا اساس��نامه ی ش��رکت کارگزاری توس��ط کميت های متشکل از 
مديرنظارت بر کارگزاران، رئيس اداره امور کارگزاران و يکی از کارشناسان به 
انتخاب معاونت نظارت بر نهاد های مالی بررسی شده و با توجه به اهميت آن 

برای هر بند حداکثر تا 5 امتياز منفی در نظر گرفته می شود.

معيار 21: تخلفات:
به ازای هر تخلف شرکت کارگزاری در يک سال اخير امتيازات منفی به شرح 

زير در نظر گرفته می شود:
برای تخلفی که منجر به تذکر کتبی بدون درج در پرونده باشد، 1 امتياز ( 1

منفی
برای تخلفی که منجر به اخطار کتبی با درج در پرونده ش��ده باش��د، 2 ( 2

امتياز منفی
برای تخلفی که منجر به محروميت از انجام معامله شده باشد، به ازای هر ( 3

روز محروميت 2 امتياز منفی تا سقف 10 امتياز منفی
برای تخلفی که منجر به تعليق مجوز کارگزاری ش��ده باش��د، 15 امتياز ( 4

منفی

دستورالعمل رتبه بندی کارگزاران بورس کاالی ايران
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مصوبه درخصوص اعطای اعتبار از سوی کارگزاران 
در معامالت بورس  کاالی ايران

)مصوب 1393/7/05 هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار(

ال��ف: کارگزاران فعال در بورس  کاالی ايران می توانند به مش��تريان خود 
در خريد های نقدی اعتباراتی را تخصيص دهند، مشروط بر آنکه حداکثر 
مبلغ اعتباراتی که يک کارگزاری در هر زمان به کليه مشتريان خود اعطا 
می کند از 5 درصد حقوق صاحبان س��هام بر اس��اس آخرين صورت های 

مالی حسابرسی شده آن کارگزاری تجاوز ننمايد.
ب: خري��داران کاال درص��ورت دريافت اعتبار از اش��خاص ثالث از جمله 
بانک ه��ا و موسس��ات مال��ی و اعتب��اری دارای مجوز از بان��ک مرکزی، 
می توانند س��ند حواله خريد کاال و کليه حقوق خود را نس��بت به کاالی 
موض��وع قرارداد س��لف که به موجب قرارداد ي��ا قوانين و مقررات به وی 
اعطا ش��ده اس��ت، در قالب يکی از عقود قانونی از قبيل وکالت يا رهن به 

اعتبار دهنده تفويض نمايند.
نمون��ه قراردادها برای اجرای بند )ال��ف( و ضوابط اجرايی اين موضوع به 

تصويب بورس کاالی ايران خواهد رسيد.
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دستورالعمل انتشاراطالعات معامالت توسط شرکت بورس 
کاالی ايران )سهامی عام( و بورس انرژی ايران )سهامی عام(

)مصوب 1394/08/19 هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار
 و اصالحيه مورخ 94/09/10(

 در اج��رای م��واد 9 و 16 آيين نام��ه اجرايی قان��ون ب��ازار اوراق بهادار اين 
دس��تورالعمل در 12 ماده و پنج تبص��ره در تاريخ 1394/08/19 به تصويب 

هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار رسيد.

 فصل اول: تعاريف

م�اده1:  کلي��ه تعاريف مندرج در قانون بازار اوراق بهادار و دس��تورالعمل  های 
معامالت کاال و اوراق بهادار مبتنی بر کاال در بورس کاالی ايران و بورس انرژی 
ايران با همان مفاهيم در اين دستورالعمل به کار رفته است. ساير اصطالحات 

به کار رفته در اين دستورالعمل به شرح زير است:
1: بورس: منظور ش��رکت بورس کاالی ايران )س��هامی عام( و شرکت بورس انرژی 

ايران)سهامی عام( است.
2: سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار است.

3: اطالعات معامالت: اطالعات مندرج در ماده 2 اين دستورالعمل است.
4: انتشار: اعالن عمومی اطالعات معامالت است.

5: مقررات: تمامی الزاماتی اس��ت که توس��ط مراج��ع ذيصالح در چارچوب 
اختي��ارات قانون��ی آن ها در خصوص بازار س��رمايه و فع��االن آن به تصويب 

رسيده و جهت اجرا ابالغ شده است.

دستورالعمل انتشاراطالعات معامالت توسط شرکت بورس کاالی 
ايران )سهامی عام( و بورس انرژی ايران )سهامی عام(
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 فصل دوم: موارد انتشار

ماده2: »اطالعات معامالت« عبارت است از :
الف: اطالعات کلی معامالت بورس به تفکيک بازارها و تابلوها شامل:

1: شاخص ها طبق مقررات مربوطه
2: حجم و ارزش و تعداد دفعات معامالت

3: تعداد خريداران و فروشندگان
4: موقعيت های تعهدی باز کل بازار در قرارداد های آتی و اختيار معامله
5: حجم و ارزش به تفکيک خريداران و فروشندگان حقيقی و حقوقی

ب: اطالع��ات معامالت کاال های پذيرفته ش��ده در ب��ازار فيزيکی که بايد به 
تفکيک نماد معامالتی در هر تابلو اعالم شود شامل:

1: نام کاال های عرضه شده، تابلو و رينگ معامالتی آن
2: نام عرضه کننده يا توليدکننده حسب مورد

3: تاريخ و زمان معامله و تاريخ آخرين معامله قبلی
4: نوع قرارداد معامالتی از جمله نقدی، س��لف، نس��يه و س��اير قرارداد های 

معامالتی
5: سررسيد تسويه معامالت نسيه يا تحويل معامالت سلف حسب مورد
6: قيمت شامل کمترين، بيشترين و پايانی يا قيمت نهايی حسب مورد

7: تغييرات قيمت پايانی معامله نسبت به قيمت پايانی آخرين معامله بر حسب 
واحد پولی و درصد

8: حجم عرضه و مجموع تقاضای وارده در زمان حراج
9: حج��م و ارزش معامالت به تفکيک معامالت انجام ش��ده به صورت حراج 

حضوری و مازاد عرضه
10:  تع��داد دفعات معامله يا تعداد قرارداد ه��ای اصلی و قرارداد های جزء و 

تعداد خريداران
11: در معام��الت رينگ صادراتی يا بين المللی؛ واح��د پولی قيمت، واحد پولی مبنای 

تسويه، ، بازار هدف بين المللی
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12: محل تحويل کاال
ج: اطالع��ات معام��الت قرارداد های مورد معامله در بازار مش��تقه که بايد به 

تفکيک نماد معامالتی در هر تابلو اعالم شود شامل:
ج 1: بازار قرارداد آتی و اختيار معامله

1: نام و نماد قرارداد و دارايی پايه
2: ماه تحويل )سررسيد(

3: واحد قيمت ها
4: قيمت شامل آغازين، بيشترين، کمترين و آخرين معامله

5: قيمت تسويه روزانه و ميزان تغييرات آن نسبت به قيمت تسويه روز گذشته بر 
حسب واحد پولی و درصد

6: حجم و ارزش معامالت
7: تع��داد کل موقعيت تعهدی باز و اختالف آن نس��بت به روز قبل به تعداد 

و درصد
8: تعداد دفعات معامله، تعداد خريداران و فروشندگان حقيقی و حقوقی

ج2: بازار قرارداد سلف موازی
1: نماد و نام دارايی پايه

2: قيمت شامل آغازين، کمترين، بيشترين و آخرين معامله
3: قيمت پايانی و ميزان تغييرات آن نس��بت به قيمت پايانی روز گذش��ته بر 

حسب واحد پولی و درصد
4: حجم و ارزش معامالت

5: تعداد دفعات معامله و تعداد خريداران و فروش��ندگان به تفکيک حقيقی 
و حقوقی

ج3: گواهی سپرده کااليی
1: نماد و نام دارايی پايه

2: قيمت شامل آغازين، کمترين، بيشترين و آخرين معامله
3: قيمت پايانی و ميزان تغييرات آن نس��بت به قيمت پايانی روز گذش��ته بر 

حسب واحد پولی و درصد

دستورالعمل انتشاراطالعات معامالت توسط شرکت بورس کاالی 
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4: حجم و ارزش معامالت
5: نام و مش��خصات انبار و انبار دار، آدرس، ظرفيت، هزينه  های انبار، ساعت 
فعاليت انبار، زمان انبار گردانی و س��اير موارد حداکثر يک روز پس از صدور 

گواهی پذيرش

 فصل سوم- شيوه انتشار

ماده3:  به منظور اطمينان از دسترس��ی همزم��ان، منصفانه و عادالنه عموم به 
اطالعات معامالت، بورس موظف اس��ت اطالعات معامالت را در مهلت  های مقرر 

ذيل، در سايت اينترنتی رسمی خود منتشر نمايد:
1: روزانه، حداکثر تا پايان وقت همان روز

2: تجميعي هفته، حداکثر تا ساعت 12 اولين روز کاري هفته بعد
3: تجميعي ماه، حداکثر تا سه روز کاري پس از پايان همان ماه

تبصره 1: انتشار اطالعات موضوع اين دستورالعمل در فواصل زمانی کوتاه تر 
و در حين بازار نيز توسط بورس امکان پذير می باشد.

تبصره 2: يک نس��خه از اطالعات منتش��ره موضوع بند های 1 تا 3 اين ماده 
باي��د پس از تأييد بورس، به صورت الکترونيکی در س��وابق بورس نگهداری 

شود.
ماده4: بورس مکلف اس��ت سابقه اطالعات معامالت منتشره را پس از تاريخ 
انتش��ار، ازطريق س��ايت رسمی خود حداقل به مدت س��ه سال در دسترس 

عموم قرار دهد.

 فصل چهارم: ساير ضوابط

ماده5: »بورس« مکلف اس��ت نسبت به انتشار س��اير موارد، مطابق مقررات 
مربوطه و تغييرات بعدی آن از طريق سايت اينترنتی خود اقدام نمايد.

تبص�ره: انتش��ار اطالع��ات مربوط ب��ه جزييات سفارش��ات ثبت ش��ده در 
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س��امانه معامالتی مجاز نبوده و صرفا انتش��ار قيم��ت و حجم تجميعی برای 
س��فارش  هايی با بهترين سه قيمت ثبت شده در سامانه معامالتی به تفکيک 

نماد معامالتی مجاز می باشد.
ماده6 : بورس می تواند انتشار اطالعات معامالت را با کسب تائيديه جداگانه 
از سازمان بورس و اوراق بهادار، طبق قرارداد های معين به شخص يا اشخاص 
ديگری واگذار کند، ليکن مسئوليت  های مندرج در اين دستورالعمل کماکان 

بر عهده بورس است.
م�اده7:  ه��ر گونه بهره برداری تج��اری بورس از اطالعاتی ک��ه مطابق اين 
دس��تورالعمل و ساير مقررات، مجاز به انتش��ار آن می باشد، با مجوز سازمان 

بورس و اوراق بهادار امکان پذير است.
ماده8:  انتشار هرگونه اطالعات مربوط به معامالت توسط بورس منحصراً در 
محدوده مفاد اين دستورالعمل و ساير مقررات، مجاز می باشد. انتشار هرگونه 
اطالعات خارج از موارد مصوب، منوط به کسب مجوز از سازمان خواهد بود.

تبصره: رعايت مفاد اين ماده توسط ساير اشخاص مجاز که به هر نحو اقدام 
به انتشار اطالعات معامالت بورس می نمايند نيز الزامی است.

م�اده9 : نقض ضوابط اين دس��تورالعمل از جمله موارد زير حس��ب مورد تخلف 
مديرعامل، مديران و اعضای هيات مديره بورس محس��وب ش��ده و هيات مديره 

سازمان براساس مقررات به آن رسيدگی خواهد کرد:
1: تأخير در انتشار اطالعات

2: عدم انتشار اطالعات
3: انتشار اطالعات ناقص

4: انتشار اطالعات خالف واقع
5: انتشار اطالعاتی که طبق مقررات، بورس مجاز به انتشار آن نيست

تبصره: در مواردی که تأخير يا عدم انتش��ار اطالعات به تشخيص سازمان، 
ناش��ی از قوه قاهره )نظير اشکاالت سيستمی( باشد، موارد اشاره شده تخلف 

محسوب نمی گردد.
ماده10:  در صورتی که بورس نسبت به اصالح اطالعات منتشره قبلی موضوع 
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اين دس��تورالعمل اقدام نمايد مکلف اس��ت دليل يا داليل آن را ذيل اطالعات 
اصالح شد ه ای که منتشر می کند درج نمايد.

ماده11: انتش��ار اطالعات مربوط ب��ه معامالت بازاره��ا و قرارداد های جديد 
مطابق مفاد دستورالعمل مربوطه توسط بورس انجام می گيرد.

ماده12:  اين دس��تورالعمل در 12 ماده و 5 تبصره در تاريخ 1394/08/19 
به تصويب هيات مديره س��ازمان بورس و اوراق بهادار رس��يد و از تاريخ ابالغ 

الزم االجرا است.
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دستورالعمل فعاليت بازارگردانی در بورس کاالی ايران
 )مصوب 06/28/ 1395 هيات مديره سازمان بورس 

و اوراق بهادار(

در اج��رای ماده 34 قانون بازار اوراق بهادار، اي�ن دستورالعمل درخص��وص 
بازارگردانی اوراق بهادار مبتنی بر کاال که به نحوی در بورس کاالی ايران معامله 
می شوند و به منظور تعيين حدود تعهدات و نحوه فعاليت بازارگردان در بورس 

کاالی ايران به تصويب هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار رسيد.

 فصل اول- تعاريف

ماده 1: کليه اصطالحات و واژه  هايی که در ماده يک قانون بازار اوراق بهادار 
جمه��وری اسالمی ايران و دستورالعمل معام��الت کاال و اوراق بهادار مبتنی 
ب��ر کاال در بورس ک��االی ايران مصوب هيات مدي��ره سازمان بورس و اوراق 
بهادار تعريف شده اند، به همان مفاهيم در اين دستورالعمل نيز کاربرد دارند. 

واژه  های ديگر دارای معانی ذيل می باشند:
الف: حداقل سفارش انباشته: حداقل تعداد سفارش خريد و حداقل تعداد 
سف��ارش فروش که بازارگ��ردان بايد طبق تعهدنام��ه بازارگردانی در سامانه 

معامالتی به صورت فعال نگه دارد.
ب: حداقل معامالت روزانه: حداقل ميزان معامالت در نماد معامالتی مورد 
بازارگردان��ی است که بازارگردان موظف به انج��ام آن در يک روز معامالتي 
می باشد تا تعهدات وی طبق اين دستورالعمل درآن روز معامالتی ايفاء شده 

تلقی شود. 
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ج: دامنة مجاز نوسان قيمت: حداکثر تغييرات مجاز قيمت نماد معامالتی 
در هر جلس��ه معامالت��ی نسبت به قيمت تسوي��ه و يا قيم��ت پايانی جلسه 

معامالتی قبل است.
سفارش  و  خريد  سفارش  قيمت  بين  اختالف  حداکثر  مظنه:  دامنة  د: 
فروش در هر نماد معامالتی بر حسب درص�د است که بازارگردان در سامانة 
خريد  سفارش  قيمت  به  نسبت  درصد  اين  مي نمايد.  وارد  بورس  معامالت 

محاسبه ميشود. 

 فصل دوم:  شرايط و مراحل اعطای مجوز بازارگردانی

م�اده 2: هر شخ��ص حقوقی که صالحيت انج��ام فعالي��ت بازارگرداني در 
بورس به تش��خيص سازم��ان را داشته باشد، با معرف��ی سازمان به بورس و 
پس از دريافت مجوز بازارگردانی، می تواند فعاليت خود را در بورس به عنوان 

بازارگردان آغاز  نمايد.
ماده 3: جهت دريافت مجوز بازارگردانی در بورس ، متقاضی بايد درخواست 

خود را مطابق با فرمت اعالمی بورس ارايه نمايد.
ماده 4: درخواست بازارگردانی حداقل شامل موارد ذيل  می باشد:

الف: مشخصات قرارداد های مورد تعهد برای بازارگردانی
ب: حداقل معامالت روزانه

ج: دامنه مظنه
د: حداقل سفارش انباشته

م�اده 5: بورس حداکثر ظ��رف 15 روز از دريافت درخواست متقاضی ، نظر 
خ��ود را مبنی بر موافقت يا عدم موافقت با درخواست مذکور اعالم می نمايد. 
در صورت موافقت بورس، چنانچ��ه بازارگردان طی مهلت اعالمی، تعهدنامه 
بازارگردانی پيوست اين دستورالعمل را امضاء و به تأييد بورس برساند و هم 
چني��ن در صورت لزوم تضامين الزم را ن��زد اتاق پاياپای توديع نمايد، مجوز 
بازارگردان��ی برای وی صادر می شود. شرايط بازارگردانی و تاريخ آغاز و پايان 
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فعاليت مزبور در مجوز اعطايی ذکر خواهد شد.
م�اده 6: بورس قب��ل از اعطای مجوز ش��روع فعالي��ت بازارگردانی، قرارداد 
بازارگردان��ی در خصوص هر نماد معامالتی شام��ل حداقل سفارش انباشته، 
حداق��ل معامالت روزانه، دامنه مظن��ه و حداقل دوره زمانی مورد قبول برای 

بازارگردانی را به تأييد سازمان می رساند.
 م�اده 7: مج��وز بازارگردانی صادرشده توسط ب��ورس، محدود و منحصر به 
نماد های معامالتی مندرج در مجوز مزبور می باشد و انجام فعاليت بازارگردانی 

در هر نماد ديگر منوط به طی مجدد فرايند دريافت مجوز می باشد.

 فصل سوم: وظايف و اختيارات بازارگردان 

م�اده 8: بازارگ��ردان موظف اس��ت امکانات مورد نياز جه��ت انجام فعاليت 
بازارگردانی را حسب مقررات بورس فراهم نمايد.

م�اده 9: بازارگ��ردان موظف است کلي��ه معامالت بازارگردان��ی، دريافت ها، 
پرداخت ه��ا، هزينه ه��ا و درآمد ه��ای مرتب��ط بازارگردان��ی را در سرفص��ل 

حساب  های جداگانه ثبت و در مقاطع سه ماهه به سازمان گزارش نمايد. 
م�اده 10: بازارگردان موظ��ف است، سفارش هاي خريد و ف��روش خود را با 

رعايت شرايط زير وارد سامانه معامالت بورس نمايد.
ال��ف: قيمت هاي پيش��نهادي در اين سفارش ها باي��د در دامنه مجاز نوسان 

باشند.
ب: تفاوت بين کمترين قيمت خريد در سفارش هاي خريد و بيشترين قيمت 

فروش در سفارش هاي فروش بازارگردان، حداکثر برابر دامنه مظنه باشد.
ج: در ه��ر لحظه از جلسه معامالتی، سفارش  ه��ای خريد و نيز سفارش  های 
فروش هر کدام به تعداد حداقل سفارش انباشته در سامانه معامالتی موجود 

باشد.
د: چنانچ��ه حجم سفارش خريد يا فروش کمت��ر از حداقل سفارش انباشته 
ش��ود، بازارگردان موظف است بالفاصله و حداکثر ظ��رف دو دقيقه، حداقل 
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سفارش انباشته را در سامانه ثبت نمايد.
ه�: ساي��ر شرايط مربوط ب��ه بازارگردانی مندرج در تعهدنام��ه بر روی نماد 

مربوط را رعايت نمايد.
م�اده 11: حج��م معامالت روزانه بازارگ��ردان بايد برابر يا بيش��تر از حداقل 

معامالت روزانه باشد. 
ماده 12: بازارگردان موظف است تعهدات خود را، در دوره زمانی مشخص در 

تعهدنامه و اطالعيه  های بورس ايفاء نمايد.
م�اده 13: در صورتی ک��ه مقررات و مش��خصات مربوط به نم��اد تعهد شده 
تغيير کند، بازارگردان می تواند تقاضای انصراف از فعاليت بازارگردانی خود را 
حداکثر تا موعد مقرر ش��ده توسط بورس در تعهدنامه بازارگردانی به بورس 
اراي��ه نمايد. در صورت موافقت بورس ب��ا تقاضای انصراف بازارگردان، بورس 
موظ��ف است موضوع را به سازمان گ��زارش نموده و نسبت به اعالم عمومی 
آن در پايگ��اه اطالع رسانی رسمی خود اقدام کند. در ساير موارد، انصراف از 

فعاليت بازارگردانی با موافقت بورس و تأييد سازمان امکان پذير می باشد.
م�اده 14: بازارگردان موظف است از ايستگاه معامالتی اختصاص يافته برای 
انجام فعاليت بازارگردانی، صرفا برای انجام امور مربوط به فعاليت بازارگردانی 

استفاده نمايد.
ماده 15: چنانچ��ه شرايط زير بصورت توأمان دو روز معامالتی متوالی ادامه 
پي��دا کند، بازارگردان از انج��ام تعهدات خود در روز معامالتی بعد معاف می 

باشد:
ال��ف: وجود صف سف��ارش خريد يا فروش در نم��اد معامالتی به گونه ای که 
ص��ف سفارش به ميزان حداقل مقرر من��درج در تعهدنامه بازارگردانی وجود 

داشته باشد.
ب: در صورت��ی که طی يک ساعت پايان��ی آخرين جلسه معامالتی، کمتر از 

ميزان مقرر مندرج در تعهدنامه بازارگردانی معامله شود. 
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 فصل چهارم: وظايف و اختيارات بورس در امور مرتبط با بازارگردانی 

ماده 16: بورس موظف است موارد ذيل را از طريق پايگاه اطالع رسانی خود 
منتشر نمايد:

الف: نام و مشخصات بازارگردان  های دارای مجوز و هرگونه تغييرات آن ها
ب: فهرست نماد های معامالتی دارای بازارگردان و تغييرات آن

ماده 17: بورس موظف است بر چگونگی انجام وظايف بازارگردانی و همچنين 
استمرار شرايط در نظر گرفته شده در اين دستورالعمل نظارت نمايد.

 فصل پنجم: ساير موارد

م�اده 18: در تعهدنامه بازارگردانی امتي��ازات ذيل می تواند برای بازارگردان 
درنظر گرفته شود:.

ال��ف: تخفيف در هزينه  های دسترسی به سامانه معامالتی بورس، به تصويب 
هيات مديره بورس.

ب: تخفيف در کارمزد بورس از معامالت بازارگردان، به تصويب هيات مديره 
بورس.

ج: تخفي��ف در وجوه تضمين موض��وع هر قرارداد. تضمينات موضوع اين بند 
باي��د به تصويب هيات مدي��ره شرکت سپرده گذاری مرک��زی اوراق بهادار و 

تسويه وجوه برسد.
م�اده 19:در ص��ورت نقض مفاد اي��ن دستورالعمل يا ساي��ر تعهدات توسط 
بازارگ��ردان يا بورس، مرجع رسيدگی  کننده مطابق » دستورالعمل انضباطی 
نهاد ه��ای مالی غي��ر کارگزار« و ساير مقررات مربوط��ه به تخلفات انضباطی 

آن ها رسيدگی خواهد نمود.
اين دستورالعمل در 19 ماده در تاريخ 1395/06/28 به تصويب هيات مديره 

سازمان بورس و اوراق بهادار رسيد.

دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس کاالی ايران



مجموعه قوانین و مقررات بورس کاالي ايران 514

پيوست
تعهدنامه فعاليت بازارگردانی در بورس کاالی ايران

ب��ه موجب اين سند، شرکت .................. به شماره ثبت ............................. ثبت 
شرکت  های ................ به شناسه ملی .......................... به نشانی ...........................

........................................................ با نمايندگی ..............دارنده/دارندگان امضای 
مجاز و تعه��دآور شرکت مزبور به موجب روزنامه رسمی شماره ............مورخ 
..........................، ک��ه از اين پس بازارگردان نامي��ده می شود، تعهد می نمايد 
فعالي��ت بازارگردانی نماد های معامالتی زير را در شرکت بورس کاالی ايران 
به نح��و کامل و صحيح، طبق قانون بازار اوراق بهادار و ساير مقررات مرتبط 
انجام دهد و کليه مفاد اين تعهدنامه مورد پذيرش و تأييد اين شرکت است.

بند اول: مشخصات نماد های معامالتی مورد تعهد برای بازارگردانی:

ف
ردي

نماد 
معامالتی

دوره زمانی 
فعاليت

زمان بندی اجرای 
تعهدات

تعداد معامالت 
موضوع بند ب 

ماده 15

تعداد حداقل صف 
سفارش موضوع بند 

الف ماده 15

بن�د دوم: تعهدات بازارگردان در دوره زمانی بازارگردانی به شرح زير مورد 
تاييد و پذيرش است:

حداکثر ................ درصد در هر - 1 دامنه مظنه:   
روز معامالتی

حداقل ................... حجم خريد - 2 حداقل سفارش انباشته:  
و حداقل ................... حجم فروش در هر روز معامالتی
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معافيت از تعهد حداقل سفارش انباشته به شرط انجام حداقل ................. - 3
معامله

دوره زمان��ی بازارگردان��ی: از تاريخ ش��روع فعاليت ذکر ش��ده در مجوز - 4
بازارگردانی الی..................

بند سوم: زمان بندی اجرای تعهدات در طول جلسه معامالتی
بازارگردان متعهد است کليه تعهدات را با توجه به زمانبندی و اطالعيه   های بورس 

به نحو کامل انجام دهد.

بند چهارم: امتيازات اعطا شده به بازارگردان
ترکيب وجه تضمين اوليه. 1
کارمزد. 2
هزينه  های دسترسی به سامانه معامالتی. 3

بند پنجم: ترکيب تضامين بازارگردان
 بازارگ��ردان اقرار می نمايد مي��زان .................... تضامين به شکل .................... 
را جه��ت ايفای تعهدات خويش ب��ه اتاق پاياپای ارايه نم��وده و نامه شماره 

............................ مبنی بر تأييد اتاق پاياپای به پيوست ارايه شده است. 

امضانام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجازرديف
1
2

مهر شرکت
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ضوابط اجرايي فعاليت کميته آتي
)مصوب 1387/02/23 هيات مديره شرکت بورس کاالي ايران(

م�اده 1: کميته آتي کميت��ه اي است که براساس بند 35 م��اده 1 دستورالعمل 
اجرايي معامالت قراردادهاي آتي در شرکت بورس کاالي ايران تشکيل مي گردد.

ماده 2: کميته متش��کل از 3 عضو داراي تجربه و تخصص الزم به شرح زير 
تشکيل مي شود:

الف: نماينده مدير عامل »بورس« که دبير کميته نيز مي باشد.
 ب: 2 تن از مديران بورس به پيشنهاد مديرعامل و تصويب هيات مديره

تبص�ره 1: مدت عضويت اشخاص فوق در هر دوره 2 سال مي باشد، انتخاب 
اين اشخاص تا حداکثر 3 دوره متوالي بالمانع است.

تبصره 2: اشخاص موضوع بند 2 فوق پيش از پايان دوره تصدي به تشخيص 
هيات مديره قابل تغيير خواهند بود.

ماده 3: جلسات کميته با حضور اکثريت رسميت مي يابد و تصميمات آن با 
اکثريت اعضاي حاضر معتبر مي باشد.

ماده 4: دبير کميته مسئول اجرايي معامالت آتي در »بورس« خواهد بود و 
دبيرخانه کميته جهت هدايت و راهبردي امور اجرايي معامالت آتي زير نظر 

دبير کميته اداره خواهد شد.
ماده 5: دبير کميته مي تواند حسب موضوع از کارشناسان، صاحب نظران و 

فعاالن مرتبط جهت شرکت در جلسه بدون حق راي دعوت به عمل آورد.
ماده 6: کميته آتي موظف است گزارش فعاليت خود را به صورت ماهانه به 

هيات مديره بورس ارايه نمايد.
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موارد تصويبي هيات مديره شرکت بورس کاالي ايران 
در خصوص دستورالعمل اجرايي رينگ صادراتي 

) مصوب 1388/06/23 هيات مديره شرکت بورس کاالي ايران(

1: در مورد بند 2 ماده 1: فرم اطالعات عرضه طبق فرم ضميمه مورد تصويب 
قرار گرفت.

2: در م��ورد بند 6 ماده 1: از آنجاييکه پيش فاکتور توسط فروشندگان ارايه 
مي شود. لذا اقدامي از طرف بورس نمي باشد و همان فرم ها مورد تاييد بورس 

مي باشد.
3: در م��ورد بند9 م��اده 1: در مواردي که حواله خري��د توسط فروشندگان 

عرضه مي گردد، ضرورتي به فرم حواله خريد از طرف بورس نمي باشد.
4: بن��د 26 م��اده 1: از آنجايي که ميزان نوسان مجاز ب��راي هر کاال متفاوت 
مي باش��د، لذا اختي��ار توافق با فروشنده براي اعالم مي��زان تلورانس حمل و 

اعالن در فرم عرضه جزو شرايط عرضه به مدير عامل تفويض مي گردد.
5: در مورد ماده 2: موضوع ثبت نام خريداران در رينگ صادراتي عيناً مانند 

اعطاي کد به خريداران داخلي اقدام گردد.
6: در م��ورد ماده 3: نحوه عمل در مورد تعيين شناسه معامالتي کاالها عيناً 

مانند رويه فعلي شرکت تاييد مي گردد.
7: تبصره 2 ماده 4: بانک مرکزي و بانک هاي عامل از طرف آن ها و سايت بانک جهاني 

مورد IMF تاييد است.
8: درمورد تبصره 1 بند 10: نسخه اي از اطالعيه پيش گشايش و يا گشايش 

موارد تصويبي هیات مديره شرکت بورس کاالي ايران 
در خصوص دستورالعمل اجرايي رينگ صادراتي 



مجموعه قوانین و مقررات بورس کاالي ايران 518

اعتب��اري اسنادي و يا ارايه ضمانت بانکي از طرف خريدار يا کارگزار خريدار، 
هم زمان با ارسال به فروشنده يا کارگزار فروشنده، به بورس نيز اعالم گردد و 
يا در غير اين صورت مراتب دريافت اسناد فوق از طرف فروشنده و يا کارگزار 

فروشنده به بورس اعالم گردد.
9: تبص��ره م��اده 17: مدت زمان براي قيمت عرض��ه بعدي حداکثر به مدت 

يک هفته مي باشد.
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ضوابط اجرايي شناسايي و پذيرش مشتريان 
در شرکت بورس کاالي ايران

)مصوب 1391/05/5 هيات مديره شرکت بورس کاالي ايران(

در راستای اجرايی نمودن مفاد بند 4 ماده 4 دستورالعمل ثبت سفارش کاال 
در بورس کاالی ايران، دستورالعمل شناسايی مشتريان در بازار سرمايه مصوب 
دهمين جلسه شورای عالی مبارزه با پولش��ويی مورخ 1390/07/19،ضوابط 

زير به تصويب هيات مديره شرکت بورس کاالی ايران رسيد.
م�اده1: تعاريف اصطالحات و عبارات بک�ار رفته در اين دستورالعمل 

بشرح زير است:
1: دستورالعمل: دستورالعمل ثبت سفارش کاال در بورس کاالی ايران

2: سازمان: سازمان بورس اوراق بهادار
3: بورس: شرکت بورس کاالی ايران

4: مشتری: شخصی است که متقاضی يا فروش کاال يا اوراق بهادار مبتنی بر 
کاال در بورس می باشد.

5: شناسايی مش��تری: شناخت و تاييد هويت مش��تری ب��ا استفاده از منابع 
اطالعاتی

6: پرونده اطالعاتی مشتری: پرونده ای که حاوی اطالعات مربوط به شناسايی 
مش��تری می باشد. اين اطالعات در هنگام شناسايی مشتری جهت صدور کد 

و يا در حين فعاليت وی توسط بورس کاال جمع آوری يا تکميل می شود.
7: کميته: منظور کميته پذيرش مشتری است که طبق مواد اين دستورالعمل 

تشکيل و انجام وظيفه می نمايد.

ضوابط اجرايي شناسايي و پذيرش مشتريان 
در شرکت بورس کاالي ايران
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8: ک��د معامالتی: شناسه منحصر به فردی است ک��ه هر شخص برای انجام 
معامالت در بورس کاال بايستی اخذ نمايد.

9: حد تخصيص يا حد خريد: محدوديت خريد درنظرگرفته شده برای کاالی 
معين ازنظرمبلغ،حجم، يا زمان طبق مقررات بورس.

10: پذيرش مش��تری: تطبيق وضعيت موجود مش��تری با شرايط مندرج در 
اين دستورالعمل جهت فراهم شدن امکان معامله وی در بورس.

11: مسئول پذيرش مش��تری: از پرسنل بورس است که از طرف مدير عامل 
ب��ورس به عنوان مسئول پذيرش مش��تريان و دبير کميته پذيرش مش��تری 

منصوب و وظايف محوله را به انجام می رساند.
ماده2: ساختار و وظايف کميته پذيرش مشتری

1-2: جهت بررسی تقاضای مش��تريان برای دريافت کد معامالتی خاص کاال 
و خاص گروه کاال، کميته ای تحت عنوان کميته پذيرش مش��تری تش��کيل 

می شود.
2-2: کميته دارای 5 نفر عضو و يک دبير می باشد. اعضای کميته و دبير آن 

توسط مديرعامل بورس منصوب می شوند.
3-2: جلس��ات کميته با حض��ور حداقل سه عضو رسميت می يابد و مصوبات 
آن با رای موافق حداقل سه عضو معتبر و نافذ خواهد بود. برنامه زمان بندی 

جلسات درجلسه اول کميته به تصويب کميته خواهد رسيد.
4-2: دبي��ر کميته هم زمان مسئول پذيرش مش��تريان نيز می باشد. آموزش، 
سازمانده��ی، همکاری با کارگ��زاران و مديران بورس ک��اال، تکميل اسناد و 
م��دارک الزم جهت اراي��ه به کميته به منظور اخذ ک��د معامالتی، نگهداری 
و بايگان��ی اسناد، شرکت در جلسات مق��رر، شرکت در جلسات کميته، تهيه 
گزارش��ات الزم و اج��را مصوبات کميت��ه از جمله وظاي��ف مسئول پذيرش 

مشتريان می باشد.
5-2: کميت��ه ضمن ارايه گزارش های دوره ای سه ماهه، می تواند برای اجرای 
مف��اد اي��ن دستورالعمل موارد م��ورد نياز را جهت تصويب هي��ات مديره به 

مديرعامل پيشنهاد دهد.
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ماده3: شناسايی مشتری
1-3: کليه متقاضيان معامالت در بورس بايستی از طريق کارگزار به مسئول 

پذيرش مشتری معرفی شوند.
2-3: کارگزاران موظفند فرم شناسايی مشتری جهت درخواست کد معامالتی 
را همراه با مدارک شناسايی مشتری به مسئول پذيرش مشتريان ارايه دهند.

3-3: مدارک مورد نياز جهت شناسايی مشتريان حقيقی:
- تکميل فرم درخواست کد مشتری که به تاييد کارگزار رسيده باشد

- تصوير شناسنامه و کارت ملی که توسط کارگزار برابر با اصل شده باشد
-نشانی کامل اقامت شامل کدپستی و شماره تلفن مشتری

- نشانی کامل محل کار
- تصوير مجوز های فعاليت به همراه اسناد مربوط به فعاليت

- ساير موارد به تشخيص کميته
4-3: مدارک مورد نياز جهت شناسايی مشتريان حقوقی:

- تکميل فرم درخواست کد مشتری که به تاييد کارگزار رسيده است
- کپی مدارک ثبت شرکت از جمله اساسنامه شرکت

- کپی روزنامه رسمی آخرين تغييرات شرکت
- کپ��ی آخرين روزنامه رسم��ی در خصوص اعضای هيات مديره و دارندگان 

امضای مجاز شرکت
- کپ��ی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امض��ای مجاز و کليه اعضای هيات 

مديره و مديرعامل
- موارد 1 تا 5 بايستی توسط کارگزار برابر با اصل شده باشد

- صورت  ه��ای مال��ی آخرين دوره مالی شرکت به هم��راه گزارش حسابرس 
رسمی و بازرس قانونی

- مجوز های دريافتی جهت فعاليت شرکت
- کد اقتصادی و اظهارنامه مالياتی

- ساير موارد به تشخيص کميته
تبصره: مش��تريان حقوق��ی موظفند آخرين تغيي��رات ثبتی شرکت خود را 

ضوابط اجرايي شناسايي و پذيرش مشتريان 
در شرکت بورس کاالي ايران



مجموعه قوانین و مقررات بورس کاالي ايران 522

حداکثر ظرف مهلت يک هفته به کميته پذيرش مشتريان اعالم نمايند.
3–5: وکيل يا نماينده قانونی شخص حقيقی يا حقوقی در صورتی می توانند 
موض��وع پذيرش آن ها را پيگيری نمايد که سند رسمی وکالت از موکل خود 

داشته و مدارک شناسايی خود را نيز به بورس کاال ارايه نمايد.
6-3: متقاضي��ان خارج از کش��ور، ايراني��ان خارج از کش��ور و اتباع خارجی 
بايست��ی مدارک مثبته خود را به دو زبان فارس��ی يا انگليسی به همراه فرم 
درخواس��ت کد مش��تری که به تاييد سفارت يا کنسولگ��ری ايران رسيده از 

طريق کارگزار مربوط به مسئول پذيرش جهت دريافت کد ارايه دهند.
7-3: متقاضيان خارج از کشور می توانند به طور مستقيم يا از طريق کارگزار 
خود يک مرتبه نسبت به تصميم کميته پذيرش مشتری در خصوص پذيرش 

يا عدم پذيرش متقاضی،اعتراض نمايند.
ماده 4: انواع کد های معامالتی

1-4: ک��د معامالتی عام : کد معامالتی است که جهت خريد و فروش کاال يا 
گروه کااليی خاص ايجاد نش��ده و دارنده آن مجاز است به شرط عدم وجود 
محدوديتی اعالمی جهت خريد کاال يا گروه کااليی خاص در بورس اقدام به 

خريد کليه کاال های پذيرفته شده در بورس نمايد.
2-4: ک��د معامالتی خاص گروه کاال: ک��د معامالتی است که جهت خريد و 
ف��روش يک گروه کاالی خاص ايجاد ش��ده و دارنده آن مجاز است به شرط 
عدم وجود محدوديت اعالمی جهت خريد يک کاالی خاص از کليه کاال های 

پذيرفته شده آن گروه کااليی نيز خريد نمايد.
3-4: ک��د معامالتی خاص کاال: کد معامالتی اس��ت که جهت خريد يکی يا 
چن��د کاالی خاص ايجاد شده و دارنده آن مجاز است کاال يا کاال های خاص 

را خريد نمايد.
4-4: کليه معامله گران کاال و اوراق بهادار مبتنی بر کاال بايستی کد معامالتی 

عام دريافت نمايند.
5-4: اشخ��اص حقيقی می توانند جهت خريد کاال های کش��اورزی، سيمان، 
ط��ال و کاال های صادراتی، قبض انبار قرارداد های مش��تقه با رعايت مفاد اين 
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دستورالعمل کد معامالتی دريافت دارند.
ماده 5: نحوه صدور انواع کد های معامالتی

1-5: ک��د معامالتی عام توسط مسئول پذي��رش و کد معامالتی خاص گروه 
کاال توسط کميته صادر می شود.

2-5: صدور کد معامالتی عام
مسئول پذيرش موظف است حداکثر ظرف سه روز کاری پس از ارايه مدارک 
کامل مش��تری توسط کارگ��زاری، نسبت به صدور ک��د معامالتی عام برای 
مش��تری اقدام نمايد ي��ا اينکه عدم کفايت مدارک ارايه ش��ده را به کارگزار 

اعالم کند.
3-5: صدور کد معامالتی خاص کاال و خاص گروه کاال

ال��ف: جهت صدور ک��د معامالتی خاص ک��اال و خاص گروه ک��اال، متقاضی 
بايستی مدارک و مستندات خود را به کميته پذيرش مشتريان ارايه نمايد.

ب: مش��تريانی ک��ه واجد شراي��ط خريد بيش از يک کاال م��ی باشند اعم از 
اينکه در يک گروه کااليی يا در گروه های کااليی متفاوت قرار داشته باشند، 
بايست��ی فرايند اخذ کد معامالتی را به طور جداگانه طی نمايند. بديهی است 

به هر مشتری صرفا يک کد معامالتی اختصاص می يابد.
ج: دبي��ر کميته موظف است حداکثر ظرف م��دت ده روز کاری پس از ارايه 
مدارک مش��تری توسط کارگزاری ، گزرش کارشناسی خود حاوی اظهار نظر 
در خص��وص احراز يا ع��دم احراز شرايط اعطای کد معامالتی خاص کاال و يا 

خاص گروه کاال را به انضمام مستندات مربوط به کميته ارسال نمايد.
د: کميت��ه موظ��ف است حداکثر ظرف 5 روز کاری پ��س از دريافت گزارش 
و مستن��دات مرب��وط نظر کتبی خ��ود را با ذکر داليل مبن��ی بر اعطای کد 
معامالت��ی خاص کاال و يا گروه کاال را به متقاضی اعالم کند و در صورت رد 
درخواست، متقاضی می تواند مراتب اعتراض خود را حداکثر ظرف مدت 10 

روز از تاريخ ابالغ تصميم کميته به وی به بورس اعالم کند.
م�اده 6: شرايط اختصاصی برای دريافت ک��د معامالتی خاص کاال يا خاص 

گروه کاال برای کليه گروه  های کااليی به شرح ذيل می باشد:

ضوابط اجرايي شناسايي و پذيرش مشتريان 
در شرکت بورس کاالي ايران
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ال��ف: رعايت مقررات خارج از بورس از جمل��ه اخذ مجوز های الزم از مراجع 
ذی ربط در صورت وجود

ب: اخذ تاييديه کميته پذيرش مشتريان بورس کاال
تبص�ره: گ��روه  های کااليی به تش��خيص کميته پذيرش مش��تريان تعيين 

می شوند.
ماده 7: حد تخصيص

1-7: کاال های مش��مول محدوديت به کاال هاي��ی اطالق می گردد که در يک 
دوره زمان��ی طبق مقررات يا دستور مقام��ات ذی صالح حد تخصيص يا حد 

خريد برای آن ها در نظر گرفته شده است.
2-7: کاال ه��ای فاقد محدوديت به کاال هايی اطالق می شود که حد تخصيص 

نداشته باشند.
3-7: کليه مشتريان بورس می توانند از کاال های فاقد محدوديت به هر مقدار 

خريد نمايند.
4-7: تعيين کنندگان حد تخصيص يا حد خريد:

1: شرکت بورس کاالی ايران
2: فروشندگان کاال که در اطالعيه عرضه، محدوديت فوق را اعالم نمايند:

3: وزارتخانه ها و نهاد های ذی ربط:
5-7: کاال ه��ای دارای محدوديت خريد يا فاقد محدوديت خريد می تواند در 

شرايط زمانی خاص به يکديگر تبديل گردند.
ماده 8: مقرارت عمومی:

1-8: کميته مجاز است جهت احراز هويت مش��تريان به کارگزاران، سازمان 
ثبت احوال کش��ور، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، سازمان امور ماليات، 
وزارتخانه ها، شرکت  های فروشنده، بانک ها، صندوق  های اعتباری، سنديکاها 
و ساير ارگان ها به تشخيص خود مراجعه و تاييديه اسناد و مدارک مشتريان 

را از نهاد های مزبور دريافت نمايند.
2-8: مش��تری يا کارگزار موظف است در ه��ر زمان بنا به درخواست کميته 

نسبت به ارايه مدارک و مستندات مجددا اقدام نمايد.
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3-8: کميت��ه پذي��رش مش��تريان در شرايط ذيل نسبت ب��ه تعليق يا لغو کد 
معامالتی اقدام خواهد نمود:

1: دستور دادگاه صالح و يا دستور مراجع ذی صالح
2: ورشکستگی مشتری

3: عدم ارسال مدارک مورد نياز يا ارسال مدارک ناقص
4: از دست دادن شرايط صدور کد معامالتی

5: تغيير يا ابطال مجوز های صادر شده از سوی نهاد های خارج از بورس
4-8: در صورت رفع يک يا چند مورد از موارد فوق، کميته يا مسئول پذيرش 

مشتريان می تواند مجددا نسبت به فعال سازی کد مشتری اقدام نمايد.
5-8: مستندات شناسايی مش��تريان نزد ب��ورس بصورت فيزيکی به  مدت 5 
سال از تاريخ آخرين فعاليت مش��تری و به صورت الکترونيکی برای هميشه 

نگهداری می شود.
6-8: نتايج تصميمات و بررسی  های کميته در خصوص هريک از موارد ارجاع 
شده بايستی به صراحت در متن صورتجلسات درج شود. سوابق و مستندات 
صورتجلسه کميته بايستی نگهداری شده و در موارد لزوم در اختيار مقامات 

ذی صالح قرار گيرد.
7-8: کليه شرکت های ايرانی يا خارجی می توانند در بورس به خريد و فروش 
کاال مبادرت نمايند و بر اساس اين دستورالعمل کد معامالتی دريافت دارند.

8-8: کميته موظف است مش��تريان قبلی بورس را که از بورس کد معامالتی 
دريافت کرده اند، طبق مقررات اين دستورالعمل شناسايی نمايد. مشتريانی که 
به موجب اين بند با آن ها تماس گرفته شده است، بايستی حداکثر ظرف سه 
م��اه مدارک مورد نياز را به بورس تحوي��ل دهند. در صورت عدم ارايه مدارک 
مورد نياز توسط مشتريان، کميته می تواند نسبت به غير فعال نمودن کد آنان 

اقدام کند.
9-8: مديريت فن آوری اطالعات و ارتباطات بورس موظف است تدابير الزم 
جه��ت حفظ و نگهداری مدارک و مستندات مربوط به شناسايی مش��تريان 
ب��ورس را پيش بين��ی نماي��د. همچنين در م��وارد ضروری طب��ق مفاد اين 

ضوابط اجرايي شناسايي و پذيرش مشتريان 
در شرکت بورس کاالي ايران
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دستورالعمل يا ب��ه درخواست کميته محدوديت هايی را در سامانه معامالتی 
بورس اعمال نمايد.
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ضوابط اجرايي موضوع ماده 18 دستورالعمل تسويه و پاياپاي معامالت و 
بند 6 ماده 4 دستورالعمل ثبت سفارش کاال در بورس کاالی ايران

ضوابط اجرايي موضوع ماده 18 دستورالعمل تسويه و پاياپاي 
معامالت و بند 6 ماده 4 دستورالعمل ثبت سفارش کاال در 

بورس کاالی ايران 
)مصوب هيات مديره شرکت بورس کاالي ايران 1394/07/13(

اي��ن ضوابط براساس ماده 18 دستورالعمل تسوي��ه و پاياپاي معامالت بورس 
کاالي ايران مصوب 1389/08/22 هيات مديره  سازمان بورس و اوراق بهادار و 
بند 6 ماده 4 دستورالعمل ثبت سفارش کاال در بورس کاالی ايران و اصالحيه 
آن تدوي��ن، و در تاري��خ 1394/07/13 به تصويب هيات مديره شرکت بورس 

کاالي ايران رسيد.
م�اده 1: کليه اصطالحات و واژه هاي به کار رفت��ه در اين ضوابط دارای همان 
تعاريفي است که در ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 مجلس 
شوراي اسالم��ي، دستورالعمل تسويه و پاياپاي معام��الت بورس کاالي ايران 
مصوب 1389/08/22 هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار، دستورالعمل 
معامالت کاال و اوراق بهادار مبتني بر کاال در بورس کاالي ايران مصوب مهرماه 
1389 شوراي عال��ي بورس و اوراق به��ادار و دستورالعمل ثبت سفارش کاال در 
ب��ورس کاالي ايران مصوب 1389/02/09 هيات مديره سازمان بورس و اوراق 
بهادار و اصالحات بعدي آن آمده است. ساير اصطالحات و واژه هايی که در اين 

دستورالعمل به کار رفته است دارای معانی زير می باشد:
کد معامالتي: شناسه منحصر به فردي است که هر شخص متقاضي انجام . 1

معامله در بورس بايد از بورس اخذ نمايد.
دوره موثر: دوره زمانی جهت گزارش گيری و اعمال محدوديت های مندرج . 2
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در اين ضوابط است. طول هر دوره سه ماه است که ابتدای آن آغاز هر فصل و 
انتهای آن پايان آن فصل مي باشد.

ماده2: داليل و عوامل انفساخ معامالت بشرح ذيل می باشد:
ع��دم انجام »ام��ور تسويه« توس��ط کارگزار خري��دار در مهل��ت مقرر در . 1

دستورالعمل تسويه و پاياپای معامالت بورس کاالی ايران.
عدم ص��دور حواله  خريد کاال توسط کارگزار فروشن��ده، در مهلت مقرر در . 2

دستورالعمل تسويه و پاياپاي معامالت بورس کاالي ايران.
ماده 3: اعمال محدوديت بر مشتريان:

اعمال محدوديت بر مش��تريان در صورت وقوع ه��ردو شرط ذيل صورت می 
پذيرد:

1. تع��داد معامالت منفسخ شده هريک از مش��تريان در طول يک دوره موثر، 
بيش از 2 قرارداد باشد.

2. چنانچه 20 درصد از قراردادهای منفسخ شده هر مشتری به کل قراردادهای 
آن مشتری به عالوه 80 درصد از قراردادهای منفسخ شده هر مشتری به کل 
قراردادهای منفسخ شده مشتريان در طول يک دوره موثر بزرگتر از 20 درصد 
باشد، کد مش��تری بالفاصله پس از انتهاي آن دوره تا انتهای دوره مؤثر بعدی 
توسط بورس غيرفعال شده و همزمان به اعضا اتاق پاياپاي اطالع رسانی خواهد 

شد.
ماده 4: اعمال محدوديت بر کارگزاران:

اعم��ال محدودي��ت بر کارگ��زاران در صورت وقوع هردو ش��رط ذيل صورت 
می پذيرد:

تع��داد معامالت منفسخ شده هريک از کارگ��زاران در طول يک دوره موثر، . 1
بيش از 5 قرارداد باشد.

40 درص��د از قراردادهای منفسخ شده هر کارگ��زار به کل قراردادهای آن . 2
کارگ��زار به عالوه 60 درص��د از قراردادهای منفسخ شده ه��ر کارگزار به کل 
قرارداده��ای منفسخ شده کارگ��زاران در طول يک دوره موث��ر بزرگتر از 10 

درصد باشد. 
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م�اده 5: محدوديت های اعمالی در خصوص ماده4 اين دستورالعمل به شرح 
ذيل می باشد:

ال��ف: در صورت وقوع تمامی شرايط فوق در ط��ول دوره موثر، چنانچه مقدار 
مورد محاسبه در بند 2 ماده 4 بين 10درصد تا 20 درصد باشد، بالفاصله پس 
از انتهاي آن دوره، توسط بورس به کارگزار مربوطه تذکر اداری داده خواهد شد 
و مراتب پس از اعالم اتاق پاياپاي در پرونده کارگزاري نزد مديريت بازرسي و 

امور اعضا  بورس درج خواهد شد.
ب: در صورت وقوع تمامی شرايط فوق در طول دوره موثر، چنانچه مقدار مورد 
محاسبه در بند 2 ماده 4 بيش از 20 درصد باشد، بالفاصله پس از انتهاي آن 
دوره، موض��وع توسط مديريت بازرسی و ام��ور اعضا بورس جهت رسيدگی به 
کميت��ه موضوع ماده 35 قانون بازار اوراق  بهادار مصوب 1384/09/01 مجلس 

شورای اسالمی ارجاع داده خواهد شد. 
م�اده 6: مديريت مطالعات اقتصادی و سنجش ريسک موظف است هر شش 
ماه يک بار گزارش مربوط به آمار معامالت منفسخ شده را به تفکيک کارگزاران 
و مش��تريان مورد بررسی قرار داده و پيشنهاد خود را جهت تعيين درصدهای 
موض��وع بند 2 م��اده 3 و بند 2 ماده 4 اين ضوابط به هيات مديره بورس ارايه 

نمايد.

ضوابط اجرايي موضوع ماده 18 دستورالعمل تسويه و پاياپاي معامالت و 
بند 6 ماده 4 دستورالعمل ثبت سفارش کاال در بورس کاالی ايران
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 ضوابط صدور مجوز تاسيس و فعاليت دفاتر پذيرش  و تاالر 

معامالت کارگزاری   های عضو شرکت بورس کاالی ايران
 )مصوب 1392/5/14 هيات مديره شرکت بورس کاالی ايران(

 مقدمه

اي��ن ضوابط جهت اج��رای بند های )الف( و )ب( م��اده 7 »دستورالعمل 
وظايف و اختيارات شرکت بورس کاالی ايران در خصوص کارگزاری  های 
عضو« و به منظور گسترش فعاليت کارگزاران و دسترسی بيش��تر و بهتر 

ذينفعان و فعاالن بازار بورس کاال به اين بازار تدوين گرديده است.
ماده 1: تعاريف

اصطالح��ات و واژه  های تعريف شده در اين مق��ررات دارای همان معانی 
ب��ه کار رفته در ماده 1 قانون بازار اوراق به��ادار، مصوب آذر ماه 1384، 
م��ی باشد. واژه  ه��ای ديگر بکار رفته در اين ضوابط ب��ه شرح زير تعريف 

می شوند:
1: بورس:شرکت بورس کاالی ايران )سهامی عام( است.

2: کارگزار:شرکت کارگزاری که عضو »بورس« است.
3: قواني�ن و مقررات: کلي��ه قواني��ن و مقرراتی که »کارگ��زار« ملزم 
ب��ه رعايت آن ها می باش��د، اعم از قوانين مص��وب مجلس، هيات وزيران،  

مصوبات»شورا«، »سازمان«، »بورس« و »کانون کارگزاران«.
4: دفتر پذيرش کارگزار: دفتر کارگزاری است که کارگزار در آن دفتر، 
سفارش مش��تريان در مورد خريد و فروش کاال ي��ا اوراق بهادار پذيرفته 
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ش��ده را دريافت کرده و از طريق ايستگاه معامالتی مخصوص همان دفتر 
ي��ا ساير ايستگا های معامالتی خود، اجرا می کن��د. اين دفاتر می تواند با 
رعايت مق��ررات تحت عناوين مختلف اعم از ت��االر اختصاصی)شعبه( يا 

تاالر معامالت کارگزاران و... فعاليت نمايد.
5: نمايندگی: دفت��ری است در مالکيت يا اجاره شخصی غير از کارگزار 
مستقر در داخل يا خارج از کشور که مالک يا مستاجر آن نيروی انسانی 
و تجهي��زات کافی را طبق مق��ررات تامين نموده و يک کارگزار با رعايت 
مف��اد اين ضوابط برای اين محل قرارداد نمايندگی را با مالک يا مستاجر 
آن منعقد نموده است و طبق قرارداد نمايندگی سفارشات مش��تريان در 

محل مذکور دريافت و جهت اجراء به کارگزار ارسال می گردد.
6: ت�االر اختصاص�ی )شعب�ه(: دفت��ری در مالکيت يا اج��اره کارگزار 
است که کارگزار مزبور در آن دفتر سفارش خريد و فروش از مش��تريان 
دريافت کرده و از طريق ايستگاه معامالتی مستقر در همان دفتر يا ساير 

ايستگاه های معامالتی نسبت به اجرا اقدام می نمايد.
7: ت�االر معام�الت کارگزاران: محل��ی اس��ت در مالکي��ت ي��ا اجاره   
»کارگ��زاری« يا در مالکيت شخص ديگ��ر که جهت فعاليت بيش از يک 
کارگ��زاری تاسيس گردي��ده و در آن محل امکان��ات الزم جهت فعاليت 

تعداد معينی از دفاتر خدمات کارگزاری ها فراهم شده است.
8: ايس�تگاه معامالتی: رايانه ای اس��ت تحت اختيار کارگزار مستقر در 
ت��االر اختصاصی )شعبه( يا تاالر معامالت کارگ��زاران که با اخذ مجوز و 
نصب نرم افزار  های الزم به سامانه معامالت بورس متصل است و کارگزار 
از طري��ق آن می توان��د سفارشات خريد و فروش ک��اال و يا اوراق بهادار 

مبتنی به کاالی پذيرفته شده در بورس را اجرا نمايد.
9: کميت�ه تاالر معامالت کارگزاران:کميت��ه ای مرکب از مديريت های 
بازرسی و امور اعض��ا،  امور ناظرين و تاالرها، مديريت فناوری اطالعات و 

ضوابط صدور مجوز تاسیس و فعالیت دفاتر پذيرش  و تاالر 
معامالت کارگزاری   های عضو شرکت بورس کاالی ايران
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ارتباطات و ساير اشخاص مرتبط با تشخيص مدير عامل بورس که وظايف 
محوله را به شرح مندرج در اين ضوابط انجام می دهد.

10: دارن�ده مجوز تاالر: کارگزاری است ک��ه در چارچوب اين ضوابط 
مجوز تاسيس تاالر مربوطه را از بورس اخذ نموده باشد.

م�اده 2: خدمات قابل عرضه، ويژگی  ه��ای محل معرفی شده، امکانات و 
تجهيزات الزم و نيروی انسانی »دفتر پذيرش کارگزاری« و تاالر معامالت 

کارگزاران
حداقل خدم��ات قابل عرضه، ويژگی  های محل معرف��ی شده، امکانات و 
تجهي��زات الزم و نيروی انسانی در هريک از »دفتر پذيرش کارگزاری« و 

»تاالر معامالت کارگزاران« بايد به شرح جدول پيوست باشد.
تبص��ره:در صورت��ی که پس از راه ان��دازی »دفتر پذي��رش کارگزاری« و 
»تاالر معامالت کارگزاران«، مفاد مندرج در جدول پيوست، نظير حداقل 
امکانات و تجهيزات مش��خص شده توسط ب��ورس تغيير کند، کارگزاران 
موظفن��د در اسرع وقت اين تغييرات را اعمال نموده و به صورت مکتوب 
مراتب را به »مديريت بازرس��ی و امور اعضا بورس« اطالع رسانی نمايند. 
ب��ورس پ��س از دريافت اين نامه و در صورت لزوم پس از بازديد از محل، 
تغيي��رات ب��ه عمل آمده را تايي��د خواهد نمود. در صورت��ی که تغييرات 

مذکور عمل نشود، بورس براساس ماده 6 اين ضوابط عمل خواهد کرد.
ماده 3: فرايند صدور مجوز دفتر پذيرش کارگزاری

فرايند صدور مجوز دفتر پذيرش کارگزاری به شرح زير است:
1: کارگزار درخواست تاسيس دفتر پذيرش را به بورس ارايه می نمايد.

2: بورس پ��س از بررسی درخواست، موافقت اصول��ی خود را با تاسيس 
دفتر پذيرش به کارگزار اعالم می نمايد.

3: مديريت بازرسی و امور اعضای بورس از محل در نظر گرفته شده برای 
ايج��اد دفتر پذيرش کارگزاری بازديد و گ��زارش خود را در صورت تاييد 
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ضوابط صدور مجوز تاسیس و فعالیت دفاتر پذيرش  و تاالر 
معامالت کارگزاری   های عضو شرکت بورس کاالی ايران

درخواس��ت کارگزار، حداکث��ر ظرف يک ماه ب��ه مديرعامل بورس اعالم 
می نمايد. چنانچه شرايط تاسيس دفتر توسط کارگزار و طبق اين مقررات 
برآورده نش��ود، مديريت بازرسی و امور اعضای بورس موارد را ظرف يک 
ماه ب��ه کارگزار اعالم م��ی نمايد.کارگزار متقاض��ی می تواند پس از رفع 

نواقص و تاييد مديريت فوق درخواست خود را پيگيری نمايد.
4: بورس پس از دريافت گزارش، تصميم خود را در خصوص صدور مجوز 

تاسيس به صورت مکتوب به کارگزار اعالم می کند.
تبصره: قوانين و مقررات حاک��م بر اداره دفتر پذيرش کارگزاری، همان 

قوانين و مقررات حاکم بر اداره کارگزاريها می باشد.
ماده 4: فرايند صدور مجوز تاالر معامالت کارگزاران

فرايند صدور مجوز »تاالر معامالت کارگزاران« به شرح ذيل است:
1: اراي��ه درخواست توسط کارگزار به انضمام طرح کسب و کار مربوط به 

تاسيس تاالر معامالت کارگزاران
2: بررسی درخواست ارايه شده توسط بورس

3: صدور موافقت اصولی توسط کميته تاالر معامالت کارگزاران. عالوه بر 
اعض��ای کميته يک نفر نماينده کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در 
جلسات بررسی صدور مجوز ت��االر معامالت کارگزاران شرکت می نمايد. 

کميته انطباق درخواست را با مقررات را بررسی می کند.
4: تامين محل، تجهيزات و احراز شرايط قانونی

5: بازدي��د از محل و ارايه گ��زارش توسط کارشناسان مديريت بازرسی و 
امور اعضای بورس

6: صدور مجوز تاسيس
7: تکميل مدارک و تعهدنامه ها توسط متقاضی

8: صدور مجوز فعاليت
ماده5: نظارت بر دفاتر پذيرش کارگزاری و تاالر معامالت کارگزاران
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ب��ورس می تواند طبق مقررات نسبت به بازرس��ی دوره ای دفاتر پذيرش 
کارگزاری و تاالر معامالت کارگزاران اقدام نمايد. در هر صورت مسئوليت 
ناش��ی از اقدامات صورت گرفته در دفاتر و تاالر های مزبور بطور کامل بر 

عهده کارگزار مربوط می باشد.
م�اده 6: شرايط تعليق يا لغو مج��وز »دفاتر پذيرش کارگزاری« و »تاالر 

معامالت کارگزاران«
1: در صورتی ک��ه طبق بررسی  های بعمل آمده توسط مديريت بازرسی 
و ام��ور اعضا بورس، هر يک از دفاتر پذيرش کارگزاری يا »تاالر معامالت 
کارگزاران« شرايط من��درج در اين ضوابط يا ساير قوانين و مقررات را از 
دس��ت بدهد، مديريت بازرسی درخواست تعلي��ق يا لغو مجوز فعاليت يا 
تاسيس دفتر يا تاالر مزبور را به مدير عامل بورس ارايه می نمايد. سپس 
کميت��ه تاالر معامالت ب��ه دستور مدير عامل بورس تش��کيل، موضوع را 
بررس��ی و تصميم خ��ود را در خصوص تعليق تمام يا بخش��ی از فعاليت 
تاالر مربوط يا لغو مجوز آن به مدير عامل بورس اعالم می نمايد، تصميم 
کميت��ه مزبور پس از تاييد مديرعامل جهت اجرا به کارگزار يا کارگزاران 

مربوط اعالم خواهد نمود.
2: در صورت درخواست کتبی رفع تعليق توسط »کارگزار« و احراز مجدد 

شرايط توسط بورس می تواند دستور رفع تعليق صادر نمايد.
اي��ن ضوابط در6 م��اده،  2 تبصره و 1پيوست در تاري��خ 1392/5/14 به 

تصويب هيات مديره شرکت بورس کاالی ايران رسيد.
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ضوابط صدور مجوز تاسیس و فعالیت دفاتر پذيرش  و تاالر 
معامالت کارگزاری   های عضو شرکت بورس کاالی ايران

شرح
نمايندگی

تاالر اختصاصی )شعبه(
ت کارگزاران

تاالر معامال

ت 
خدما

حداقل 
قابل عرضه

آنها1 - شناسايی مش��تريان و تشکيل پرونده برای 
ص کد معامالتی 

ت تخصي
ت درخواس

2 - درياف
ک الزم و ارسال 

از مش��تری، به هم��راه م��دار
ت کد معامالتی 

آن به مراجع مربوط��ه و درياف
ص داده شده و اعالم آن به مشتری

تخصي
ت صدور مجوز معامله از 

ت درخواس
3 - درياف��

ک الزم و 
سرمايه گذار خارجی ب��ه همراه مدار

ت مجوز 
ارس��ال آن به مرجع مربوط��ه و درياف
معامله صادره و اعطای آن به مشتری

ش مشتری
ت سفار

4 - اخذ و ثب
ص نحوه 

ش دهی به مش��تری در خصو
5 - گزار

ش و معامالت انج��ام شده به نام 
اج��رای سفار

ش حساب مشتری در دفاتر کارگزار
وی و گرد

1 - شناسايی مشتريان و تشکيل پرونده برای آنها
ص ک��د معامالتی از 

ت تخصي
ت درخواس��

2 - درياف��
ک الزم و ارسال آن به مراجع 

مشتری، به همراه مدار
ص داده شده و 

ت کد معامالتی تخصي
مربوطه و درياف

اعالم آن به مشتری
ت صدور مجوز معامله از سرمايه 

ت درخواس
3 - درياف

ک الزم و ارسال آن به 
گ��ذار خارجی به همراه م��دار

ت مجوز معامله صادره و اعطای 
مرجع مربوطه و درياف

آن به مشتری
4 - صدور شناسه و رمز کاربری برای مشتری و اعالم 
آن به مش��تری به منظور اينکه مشتری بتواند از نرم 
ت و 

ت اطالعات يا ثب
افزار های کارگزاری ب��رای درياف

ش  های خود بهره برداری کند.
اصالح سفار

ش مشتری
ت سفار

5 - اخذ و ثب
س 

ش مش��تری از طريق نرم افزار بور
کاال6 - اجرای سفار

ص نحوه اجرای 
ش دهی به مشتری در خصو

7 - گزار
ش 

ش و معامالت انجام شده ب��ه نام وی و گرد
سف��ار

حساب مشتری در دفاتر کارگزار

1 - شناسايی مشتريان و تشکيل پرونده برای آنها
ص کد معامالتی از مش��تری، به 

ت تخصي
ت درخواس��

2 - درياف��
ت کد 

ک الزم و ارسال آن به مراج��ع مربوطه و درياف
هم��راه مدار

ص داده شده و اعالم آن به مشتری
معامالتی تخصي

ت صدور مجوز معامله از سرمايه گذار خارجی 
ت درخواس

3 - درياف
ت 

ک الزم و ارسال آن به مرج��ع مربوطه و درياف
ب��ه همراه م��دار

مجوز معامله صادره و اعطای آن به مشتری
4 - ص��دور شناس��ه و رمز کارب��ری برای مش��تری و اعالم آن به 
مش��تری به منظور اينکه مشتری بتواند از نرم افزار های کارگزاری 
ش  های خود بهره 

ت و اصالح سف��ار
ت اطالعات يا ثب

ب��رای درياف
برداری کند.

ش مشتری
ت سفار

5 - اخذ و ثب
س کاال

ش مشتری از طريق نرم افزار بور
6 - اجرای سفار

ش 
ص نح��وه اجرای سفار

ش دهی به مش��تری در خصو
7 - گزار

ش حساب مش��تری در 
و معام��الت انجام ش��ده به نام وی و گرد

دفاتر کارگزار
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ی 
ويژگی  ه�ا

مح�ل معرف�ی 
شده

ت يا اج��اره متقاضی نمايندگی 
1 - در مالکي��

باشد
ت 

2 - در منطق��ه مناسب��ی از شه��ر با موقعي
اداری يا اداری- تجاری باشد

ش حداقل 4 
3 – ب��ه ازای هر متص��دی پذير

متر مربع
ت استقرار مشتريان 

4 - فضای اختصاصی جه
حداقل 10 متر مربع

ب باشد
5 - دارای فضای بايگانی مناس

ت يا اجاره کارگزار باشد
1 - در مالکي

ت اداری يا 
2 - در منطقه مناسب��ی از شهر با موقعي

اداری- تجاری باشد
ش حداقل 4 متر مربع

3 – به ازای هر متصدی پذير
ت استق��رار »ايستگ��اه 

ص جه��
4 - ات��اق مخص��و

ص غير مجاز به 
معامالت« به نحوی که از تردد اشخا

ات��اق مزبور حتی در ساعاتی که »ايستگاه معامالت« 
ت، جلوگيری گ��ردد . اين اتاق بايد دارای 

فعال نيس
ت استقرار هر 

ب جه
حداق��ل 6 مترمربع فضای مناس

»ايستگاه معامالت« باشد
5 –دارای حداق��ل 20 مترمربع فض��ای اختصاصی 

ت استقرار مشتريان باشد
ب جه

مناس
ب باشد

6 - دارای فضای بايگانی مناس
ت اتاق سرور، آبدارخانه، 

ب جه
7 - دارای فضای مناس

نگهبانی و ... باشد

ت يا اجاره  متقاضی باشد . در صورتی که »متقاضی« 
1 - در مالکي

»کارگزار« نباشد، بايد »قرارداد بين متقاضی و کارگزار نماينده ی 
متقاضی« بين »متقاضی« و “کارگزار” منعقد گرديده باشد،

ت اداری يا اداری- تجاری 
2 - در منطقه مناسبی از شهر با موقعي

باشد
ش حداقل 4 متر مربع

3 - به ازای هر متصدی پذير
ت استقرار 

4 - مح��ل مخصوصی به عن��وان تاالر معامالت جه��
ص غير مجاز 

ايستگ��اه  های معامالت به نحوی ک��ه از تردد اشخا
ت، 

ب��ه محل مزبور حتی در ساعاتی ک��ه تاالر معامالت فعال نيس
جلوگيری گردد. اين مح��ل بايد دارای حداقل 6 مترمربع فضای 

ت استقرار هر ايستگاه معامالتی باشد
ب جه

مناس
5 - دارای حداق��ل 30 مترمرب��ع فض��ای اختصاصی مش��تريان 
ش از 5 ايستگاه 

باش��د، ولی اگر تعداد ايستگاه  ه��ای معامالتی بي
معامالت��ی باشد ب��ه ازای هر ايستگاه بيش��تر ، 6 مترمربع اضافه 

می گردد.
ب باشد

6 - دارای فضای بايگانی مناس
ت اتاق س��رور، آبدارخانه، نگهبانی 

ب جه
7 - دارای فض��ای مناس

و ... باشد



537

ول
ل ا

ص
ف

وم
 د

صل
ف

رم
چها

ل 
ص

ف
وم

س
ل 

ص
ف
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شرح
نمايندگی

تاالر اختصاصی )شعبه(
ت کارگزاران

تاالر معامال

و 
ت 

امکان�ا
ت

تجهيزا

ک دستگاه نمايشگر 
1 –داشتن حداقل ي

ب با فض��ا اختصاصی به 
LC متناس��

D
ش تابلو 

ت نماي��
ش مش��تريان جه

بخ��
معامالت

ک دستگاه رايانه 
2 – داشت��ن حداقل ي

ش مشتريان
ت بخ

ت جه
متصل به اينترن

3 – داشتن حداقل امکانات عمومی هر 
مکان اداری

 LC
D

ک دستگاه نمايش��گر
1 – داشت��ن حداق��ل ي

ت 
ش مش��تريان جه

ب با فضا اختصاصی به بخ
متناس

ک از تابلو های معام��الت ) هر 10 متر 
ش ه��ر ي

نماي
ک دستگاه (

مربع ي
ک دستگاه رايان��ه متصل به 

2 – داشت��ن حداقل ي��
ش مشتريان

ت بخ
ت جه

اينترن
3 – داشتن حداقل امکانات عمومی هر مکان اداری

 LC
D

ک دستگاه نمايش��گر
1 – داشت��ن حداق��ل ي

ت 
ش مش��تريان جه

ب با فضا اختصاصی به بخ
متناس

ک از تابلو های معام��الت ) هر 10 متر 
ش ه��ر ي

نماي
ک دستگاه (

مربع ي
2 – داشت��ن حداق��ل 2 دستگ��اه رايان��ه متصل به 

ش مشتريان
ت بخ

ت جه
اينترن

3 – داشتن حداقل امکانات عمومی هر مکان اداری

ق�ل 
ا

حد
ی 

و
ني�ر

سانی
ان

ش به 
ک متص��دی پذير

1 – حداق��ل ي
ش

ازای هر جايگاه پذير

ش به ازای هر جايگاه 
ک متصدی پذير

1 – حداق��ل ي
ش

پذير
ک معامله گر دارای مج��وز معامله گری از 

2 -حداق��ل ي
س و اوراق بهادار به ازای هر ايستگاه معامالتی

سازمان بور

ش به ازای هر جايگاه 
ک متصدی پذير

1 – حداق��ل ي
ش کارگزاری

پذير
ک معامله گ��ر دارای مجوز معامله گری 

2 -حداق��ل ي
س و اوراق به��ادار به ازای هر ايستگاه 

از سازم��ان بور
معامالتی کارگزاری

ت:
توضيحا

ب شهری مندرج در اين دستورالعمل، مکانی داخل در محدوده شهری می باشد که عالوه بر امکانات عمومی مانند آب،  
منظور از منطقه مناس

ت و نيز وسايل حمل و نقل عمومی دسترسی دارد.
برق و تلفن به اينترن
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شرايط فعاليت کارگزاران در بورس کاالي ايران

)مصوب 1386/06/26 شوراي عالي بورس(

در اج��راي بنده��اي 1 و 2 ماده 4 قانون ب��ازار اوراق بهادار و در راستاي بند 
5 مصوبه شم��اره 50795/ت/37406ه� جلسه م��ورخ 1386/03/02هيات 
محترم وزيران درخصوص انتخاب کارگزاران غيرذي نفع در امر تجارت فوالد، 
شرايط فعاليت کارگزاران در بورس کاالي ايران به  شرح زير تعيين مي گردد:

1: کارگ��زاران ب��ورس ک��االي ايران نبايست��ي در امر تجارت ف��والد و ساير 
محصوالت پذيرفته شده در بورس ذي نفع باشند.

2: کارگزار در موارد زير ذي نفع محسوب مي شود که: 
2-1: کااله��اي پذيرفته شده را در بورس يا خ��ارج از آن به نام يا براي خود 

معامله نمايد. 
2-2: بي��ش از ده درص��د از سه��ام شرکت کارگ��زاري به ط��ور مستقيم يا 
غيرمستقيم )از طريق شرکت ها، موسسات، انجمن ها، اتحاديه ها يا تعاوني هاي 

مرتبط( در اختيار اشخاص زير انفراداً يا اجتماعاً قرار گيرد: 
ال��ف: توليدکنندگان، مصرف کنندگان،  واسطه ه��ا و توزيع کنندگان کاالهاي 

پذيرفته  شده در بورس
ب: اشخاص حقوقي که بعضي از مديران آن ها توسط اشخاص مذکور در بند 

الف تعيين مي شوند
ج: مديران اشخاص مذکور در بند الف و افراد تحت تکفل آن ها 
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دستورالعمل تبليغات شرکت هاي کارگزاري
)مصوب 1386/08/19 شوراي عالي بورس( 

در اج��راي بن��د 2 ماده 7 »قانون ب��ازار اوراق بهادار ج.ا.اي��ران دستورالعمل 
تبليغات شرکت ه��اي کارگزاري« در ارتباط با امک��ان انجام تبليغات توسط 

شرکت هاي کارگزاري، به شرح زير است: 

ماده1: تعاري�ف: عبارات به کاررفته در اين دستورالعمل به  شرح ذيل تعريف 
مي شوند:

تبلي�غ: نوعي ارتباط اس��ت که کارگزار با مخاطبان برقرار مي کند و هدف از 
آن معرفي کارگزاري و خدمات آن به مخاطبان يا به طور کلي بيان ويژگي ها، 
مزاي��ا و توانمندي هاي بازار اوراق به��ادار است. اين ارتباط مي تواند رو در رو 
يا از طريق وسايل ارتباط جمعي باشد. مخاطب مي تواند يک فرد، گروهي از 

افراد يا عموم مردم باشد.
آگهي تبليغاتي: مجموعه اطالعاتي است که در »تبليغ« به مخاطب منتقل 

مي شود و مي تواند به  صورت صوتي، نوشتاري يا تصويري باشد.
تبليغ کننده: منظور شخصي است که »آگهي تبليغاتي« به نام وي منتش��ر 

مي شود.
سازم�ان: منظور سازم��ان بورس و اوراق بهادار موضوع م��اده 5 قانون بازار 

اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 است.
بورس: منظور بورسي است که کارگزار عضو آن محسوب مي شود و داراي مجوز 

رسمي از سازمان است. 

دستورالعمل تبلیغات شرکت هاي کارگزاري
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ماده2: شرکت هاي کارگ��زاري در »تبليغات« خود موظفند عالوه بر رعايت 
کليه قوانين و مقررات وضع شده از طرف مراجع ذي صالح کش��ور، مفاد اين 
دستورالعم��ل را نيز رعايت کنند. مسئوليت تبليغ توسط کارکنان کارگزاري 

به عهده کارگزار است.
م�اده3: شرکت هاي کارگ��زاري فقط مي توانند خ��ود و خدماتي را که ارايه 

مي دهند يا در ارايه آن ها شرکت دارند، »تبليغ« نمايند.
م�اده4: قيد نام و آدرس و شماره تلفن »تبليغ کننده« در »آگهي تبليغاتي« 

الزامي است.
تبص�ره1: براي عدم درج اطالعات موضوع اين ماده، »تبليغ کننده« مي تواند 
»آگهي تبليغات��ي« را به سايت اينترنتي خود که در آن اين اطالعات به طور 

کامل درج شده اند؛ ارجاع دهد.
تبص�ره2: در »آگهي هاي تبليغاتي« که به صورت مش��ترک صادر مي شوند، 

رعايت مفاد اين ماده براي کليه »تبليغ کنندگان« الزامي است.
تبصره3: آدرس بايد محلي ثابت براي استقرار باشد؛ بنابراين، آدرس هتل ها، 
مهمانسراها و نظاير آن يا صرفا ارايه شماره صندوق پستي کفايت نمي کند.

تبص�ره 4: آدرس و شماره تلفن موض��وع اين ماده بايد به گونه اي باشند که 
مخاطب بتواند از طريق آن ها با فردي مسئول ارتباط برقرار نمايد.

م�اده5: کارگزار باي��د بتواند ادعاها و اطالعاتي را ک��ه در »آگهي تبليغاتي« 
آورده شده اند، در صورت درخواست سازمان يا بورس از طريق ارايه مستندات 

و شواهد قابل قبول، اثبات نمايد.
م�اده6: اگ��ر توانمندي، مدارک علمي يا حرفه اي و ي��ا مجوزهاي متعلق به 
ف��ردي در »آگهي تبليغاتي« قيد ش��ود، بايد قباًل موافق��ت بورس و شخص 

موردنظر براي ارايه اين اطالعات در »آگهي تبليغاتي« اخذ شود.
م�اده7: اگر »آگهي تبليغاتي« حاوي اطالعات��ي در مورد مدارک، مجوزها و 
تاييديه ه��اي سازمان يا ب��ورس باشد، بايد ح��دود مسئوليت هاي سازمان يا 

بورس در اين موارد به روشني ذکر شود. 
ماده8: اگر در »آگهي تبليغاتي« موردي تضمين شده باشد؛ بايد مش��خصات 
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ضام��ن، شرايط تضمين و محدوديت هاي احتمال��ي آن در »آگهي تبليغاتي« 
درج شود.

م�اده9: »تبليغ��ات« بايد در مورد ساير رقبا و ارک��ان و فعاالن بازار سرمايه 
منصفانه باشد و بنابراين نبايد حاوي مطالبي براي بي اعتبار کردن، تش��کيک 
در م��ورد درست��ي، امان��ت داري و اشته��ار سايرين يا ح��اوي مطالبي براي 

بي اعتبارکردن خدمات و کاالهاي ارايه شده توسط ديگران باشد.
م�اده10: »آگهي تبليغاتي« مي تواند حاوي توانايي ه��اي کارکنان کارگزاري 
باشد مشروط بر اين که رابطه استخدامي آنان با کارگزاري و ميزان مشارکت، 

وظايف و مسئوليت آنان در فعاليت هاي کارگزاري به روشني ارايه گردد.
م�اده11: »آگهي تبليغات��ي« نباي��د گمراه کنن��ده باش��د. »آگهي تبليغاتي« 

به صورت هاي زير گمراه کننده تلقي مي شود:
الف: حاوي اطالعاتي غيرواقعي باشد.

ب: حاوي همه اطالعات مهم در خصوص موضوع مورد تبليغ نباشد.
ج: حاوي وعده انجام کاري باشد که قصد يا توانايي يا تعهدي براي انجام آن 

وجود نداشته است.
د: برداشت نا صحيحي را القا نمايد.

ماده12: »آگهي تبليغاتي« نباي��د حاوي وعده انجام يا ترک عملي باشد که با 
قوانين و مقررات مغايرند. 

ماده13: »آگهي تبليغاتي« نبايد حاوي انجام يا ترک عملي از سوي شخصي 
غير از آگهي دهنده باشد، که قباًل رضايت وي در انجام يا ترک آن عمل اخذ 

نشده باشد.
م�اده14: در صورتي که ارايه خدمتي نيازمند کسب مجوز از سازمان يا بورس 
است، کارگزار نبايد قبل از دريافت مجوز الزم ارايه آن خدمت را »تبليغ« کند.

م�اده15: استفاده از عاليم تجاري ديگران حتي اگ��ر در مراجع ذي ربط به 
ثب��ت نرسيده باشند، ب��دون اخذ موافقت کتبي آن ه��ا در »آگهي تبليغاتي« 

ممنوع است.
م�اده16: استفاده از همه وساي��ل ارتباطي نظير تلفن، تابلو، اينترنت، پست، 
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پوست��ر، اقالم تبليغاتي، روزنامه، مجله، کتاب، رادي��و، تلويزيون در محدوده 
قوانين موضوعه کشور براي »تبليغ« مجاز است.

ماده17: کارگزاران مي توانند براي تشويق افراد به سرمايه گذاري در اوراق بهادار 
به طور عام »تبليغ« کنند، مشروط به اين که هم زمان خطرات اين سرمايه گذاري 

را نيز در »آگهي تبليغاتي« توضيح دهند.
تبص�ره1: »تبليغ«  خريد يا فروش اوراق بهادار خاص توسط کارگزار ممنوع 
اس��ت، مگر اين که کارگزار، خ��ود متعهد پذيره نويس آن اوراق بهادار باشد يا 

به موجب مقررات ديگري اين نوع تبليغات مجاز شناخته شده باشد.
تبص�ره2: »تبليغ��ات« موض��وع اين م��اده نباي��د صريحاً مخاطب��ان را به 

سرمايه گذاري کليه دارايي هاي خود در اوراق بهادار ترغيب نمايد.
ماده18: ارايه پيش بيني هاي معقول در تبليغات با ذکر هم زمان عوامل موثر 
بر وقوع و احتمال عدم وقوع اين پيش بيني ها و بيان ميزان تاثير آن ها به طور 

روشن، مجاز است. 
ماده19: کارگزاران مي توانند به صورت گروهي با خود يا ديگران ارايه خدمت 

يا خدماتي را »تبليغ« کنند مشروط بر اين که:
ال��ف: کليه »تبليغ کنندگ��ان« در ارايه خدمت يا خدم��ات موضوع »تبليغ« 

شرکت داشته باشند.
ب: ح��دود وظايف و مسئوليت هاي هر يک از »تبليغ کنندگان« به روشني در 

»آگهي تبليغاتي« آورده شود.
ج: مش��ارکت در ارايه خدمت يا خدمات موض��وع »تبليغ« براي خارج کردن 

ساير رقبا از گردونه رقابت نباشد.
د: هرگون��ه روابط مهم بين »تبليغ کنندگان« نظي��ر سرمايه گذاري در يکديگر، 
انعق��اد قرارداده��اي مرتبط ب��ا خدمت يا خدم��ات موضوع »تبلي��غ« و روابط 

استخدامي به روشني در »آگهي تبليغ« توضيح داده شود.
تبص�ره: »تبليغ کننده« مي تواند براي عدم درج اطالعات بند )ب( و )د( اين 
ماده، مخاطب را به سايت اينترنتي خود که در آن اين اطالعات درج شده اند 

ارجاع دهد.
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م�اده20: سازمان يا ب��ورس مي تواند جهت اطمين��ان از تطبيق »تبليغات« 
کارگزاران با مفاد اين دستورالعمل از آن ها توضيح خواسته يا مدارک الزم را 

مطالبه نمايد. کارگزاران موظفند در اين زمينه همکاري نمايند.
م�اده21: در صورتي که سازمان يا ب��ورس نسبت به عدم مطابقت »تبليغات« 
کارگ��زاران با مفاد اين دستورالعمل اطمينان حاصل کند، مي تواند تا بررسي 
موض��وع و اعالم نظر نهايي، دستور توقف انتش��ار »آگهي تبليغاتي« مذکور را 
به کارگزار ارس��ال نمايد. نظر نهايي سازمان يا ب��ورس مي تواند شامل توقف 
 دايم يا موقت انتش��ار »آگهي تبليغاتي« يا اجازه انتش��ار آن مشروط به انجام 
اصالحات��ي باش��د. کارگزاران موظفند دستورات سازم��ان يا بورس را در اين 

زمينه مراعات نمايند.
م�اده22: سازم��ان يا ب��ورس مي توان��د ب��ا بررس��ي »آگهي هاي تبليغاتي« 
منتش��رشده، چنانچه آن ها را گمراه کننده، ح��اوي اطالعات غيرواقعي يا به 
هر نحوي مخالف اين دستورالعمل تش��خيص دهد، نتايج بررسي خود را طي 
بخش��نامه اي به اطالع کارگزاران برساند و آن ها را از انجام »تبليغات« مشابه 
برحذر دارد. کارگزاران موظفند به بخش��نامه هاي صادره در اين زمينه عمل 

نمايند.
ماده23: در صورتي که کارگزاري در »تبليغات« خود مفاد اين دستورالعمل 
را رعاي��ت نکن��د، براساس آيين نام��ه رسيدگي به تخلف��ات کارگزاري رفتار 

خواهد شد. 
تبص�ره: سازمان يا بورس مي توان��د عالوه بر مجازات مذک��ور در اين ماده 
کارگ��زار را مکلف کند براي رفع اثر »تبليغ��ات« خالف مقررات، اقداماتي را 

انجام دهد.
م�اده24: براي اطمين��ان از تطابق تبليغ��ات خاص با مف��اد دستورالعمل، 

کارگزاران مختارند موضوع را از بورس استعالم نمايند. 
م�اده25: اين دستورالعمل در 25 ماده و 8 تبصره در تاريخ  1386/08/19 

به تصويب هيات مديره سازمان رسيد و از تاريخ تصويب الزم االجرا است. 
مصوب��ه شوراي عالي ب��ورس و اوراق بهادار: در راست��اي حمايت از حقوق و 
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منافع سرمايه گذاران و ساماندهي و توسعه بازار اوراق بهادار و نظر به ضرورت 
نظ��ارت عاليه ب��ر امور و با هدف اجراي مفاد بند 1 ماده 4 و بندهاي 8، 11، 
12، 18، 19 م��اده 7 قانون بازار اوراق بهادار مق��رر گرديد سازمان بورس و 
اوراق به��ادار موسساتي را از بين موسس��ات حسابرسي به  عنوان »موسسات 

حسابرسي معتمد« براي استفاده اشخاص حقوقي تعيين نمايد.
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مربوط به معامالت قراردادآتي

مصوبه ابزار مالي قراردادهاي آتي و مقررات 
مربوط به معامالت قراردادآتي

)مصوب 1386/11/01 شوراي عالي بورس(

شورا براساس بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار ابزار مالي قراردادهاي آتي را در 
قالب »مبادله تعهد در مقابل تعهد« تصويب نموده و در اجراي ماده )2( آيين نامه 
اجراي��ي قانون بازار اوراق بهادار، مقررات مربوط به معامالت قرارداد آتي را بدين 
شرح بيان نمود: »فروشنده براساس قرارداد آتي متعهد مي شود در سررسيد معين 
مقدار معيني از کاالي مش��خص را به قيمتي که االن تعيين مي کنند بفروشد و 
در مقابل طرف ديگر قرارداد متعهد مي شود آن کاال را با آن مشخصات خريداري 
کند و براي جلوگيري از امتناع طرفين از انجام قرارداد، طرفين به صورت شرط 
ضم��ن عقد متعهد مي شوند مبلغي را به عن��وان وجه تضمين نزد کارگزار بورس 
ي��ا اتاق پاياپاي بگذارند و متعهد مي شون��د متناسب با تغييرات قيمت آتي وجه 
تضمين را تعديل کنند و کارگزار بورس يا اتاق پاياپاي از طرف آنان وکالت دارد 
متناسب با تغييرات، بخش��ي از وجه تضمين هر يک از طرفين را به عنوان اباحه 
تص��رف در اختيار ديگري قرار دهد و او حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در 
سررسيد با هم تسويه کنند. هر يک از متعهد فروش يا متعهد خريد مي توانند در 
مقابل مبلغ��ي معين تعهد خود را به شخص ثالث واگذار کنند که وي جايگزين 
او در انجام تعهد خواهد بود.« همچنين مقرر گرديد سازمان بورس دستورالعمل 
مربوط��ه را تصويب و نسبت به راه اندازي معام��الت قراردادهاي آتي اقدام نمايد. 
کليه مقررات مغاير با اين مصوبه درخصوص قراردادهاي آتي و معامالت آتي ملغي 
مي گردد. مرجع تشخيص مغاير بودن مقررات سابق با اين مصوبه سازمان است.
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مصوبات هيات پذيرش کاال و اوراق بهادار 
مبتني بر کاال در خصوص قراردادهاي آتي 

 )مصوب 1390/11/01 هيات پذيرش کاال و اوراق بهادار
مبتني بر کاال(

1. ب��ا توجه به افزاي��ش نوسان پذيري بازار طال و ض��رورت مديريت ريسک 
قرارداده��اي آتي در اين بازار، مقرر گرديد دامن��ه نوسان قيمت تا 5 درصد 
افزايش يافته و وجه تضمين اوليه نيز نسبت به آخرين مصوبه هيات پذيرش 
3 براب��ر گردد. زمان اجراي اين مصوبه از شنبه هفته آينده )1390/11/18( 

تعيين مي گردد.
2. در اي��ن تغيي��رات ناگهان��ي قيمت و در راستاي کنت��رل و نظارت بر بازار 
ب��ورس مي تواند با اخذ موافقت سازمان جهت کنت��رل و نظارت بر بازار اخذ 
موفقيت هاي باز در هر يک از طرفين بازار )خريد و فروش( را محدود نمايد.

3. امک��ان ايجاد نمادهاي معامالتي ق��رارداد آتي سکه طال براي ماه هاي فرد 
نيز تصويب شد، بر اين اساس بورس کاال مي تواند با رعايت مقررات، اقدام به 
بازگشايي نمادهاي معامالتي قرارداد آتي سکه طال براي ماه هاي فرد نمايد.
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مقررات مربوط به 
تخلفات و حل و فصل 
اختالفات
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دستورالعمل رسيدگي به تخلفات 
اشخاص موضوع ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا 

و ديگر اشخاص تحت نظارت سازمان
)مصوب 1387/01/20 هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار و 

اصالحيه 1390/11/01( 

در اجراي ماده )35( قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران، مصوب 
آذرم��اه 1384 و م��واد )17( و )18( آيين نام��ه اجرايي قان��ون مذکور، اين 
دستورالعمل در تاريخ 1387/01/20 به تصويب هيات مديره سازمان بورس 
و اوراق به��ادار رسي��د و در اجراي بند )5( ماده يک همان قانون و به منظور 
تعيين نحوه رسيدگي به تخلف��ات اشخاص موضوع ماده )14( قانون توسعه 
ابزاره��ا و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل در اجراي سياست هاي کلي 
اص��ل )44( قانون اساس��ي که به تصريح ماده )16( قان��ون اخيرالذکر تحت 
عن��وان اشخاص تحت نظ��ارت نام برده شده اند، اي��ن دستورالعمل در تاريخ 

1390/11/01 به شرح زير اصالح گرديد.

ماده 1: کليه اصطالحات و واژه هايي که در ماده يک قانون بازار اوراق بهادار 
جمه��وري اسالمي ايران مص��وب آذرماه 1384 مجلس ش��وراي اسالمي و 
بن��د )2( م��اده )1( آيين نامه اجرايي همان قانون تعري��ف شده اند، به همان 
مفاهيم در اين دستورالعمل بکار رفته اند. ساير اصطالحات به کار رفته در اين 

دستورالعمل به شرح زير تعريف مي شوند: 

دستورالعمل رسیدگي به تخلفات اشخاص موضوع ماده 35 قانون 
بازار اوراق بهادار ج.ا.ا و ديگر اشخاص تحت نظارت سازمان
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1: قان��ون بازار اوراق بهادار: منظور قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي 
ايران مصوب آذرماه 1384 مجلس شوراي اسالمي است. 

2: تش��کل خود انتظام: منظور بورس ها، بازارهاي خارج از بورس، کانون ها و 
شرکت ه��اي سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه است که طبق 

قانون بازار اوراق بهادار مجوز تاسيس و فعاليت دريافت نموده اند. 
3: کميت��ه رسيدگي: منظور کميته رسيدگي به تخلفات موضوع ماده 3 اين 

دستورالعمل مي باشد که به اختصار کميته نيز ناميده مي شود. 
4: هي��ات رسيدگي: منظور هيات رسيدگي ب��ه تخلفات موضوع ماده 3 اين 

دستورالعمل مي باشد که به اختصار هيات نيز ناميده مي شود.
م�اده 2: هرگونه فعل يا ت��رک فعل اشخاص تحت نظارت که منجر به نقض 
قواني��ن و مقررات بازار سرمايه از قبيل قانون بازار اوراق بهادار، قانون توسعه 
ابزاره��ا و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل در اجراي سياست هاي کلي 
اصل )44( قانون اساسي، مصوبات شورا، سازمان، يا تش��کل هاي خود انتظام 
گ��ردد، تخل��ف محسوب و متخلف طب��ق اين دستورالعم��ل و ساير مقررات 

مربوط، به تنبيهات مقرر محکوم مي گردد.
ماده 3: مراجع رسيدگي به تخلفات موضوع ماده )2( عبارتند از:

1: کميته رسيدگي به تخلفات
2: تشکل خود انتظام مربوطه، که در مورد بورس به استناد ماده 35 قانون بازار 
اوراق بهادار، هيات مديره بورس مربوطه و در مورد ساير  تشکل هاي خود انتظام 
هيات مديره يا شوراي همان تش��کل خود انتظام يا کميته اي است که تشکل 

خود انتظام براي رسيدگي به تخلفات اعضا تعيين نموده  است. 
3: هيات رسيدگي به تخلفات

4: هيات مديره سازمان
ماده 4: کميته رسيدگي داراي سه عضو است که شامل)الف( مدير پيگيري 
امورتخلفات سازمان به عنوان رئيس کميته )ب( مدير يا رئيس اداره مربوطه 
در سازمان و )ج( نماينده تشکل خود انتظام مربوطه مي باشد. رئيس کميته 
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براس��اس محتويات پرونده، مدير مربوطه در سازمان و نماينده تش��کل خود 
انتظام مربوطه را حسب مورد مشخص و به جلسه کميته دعوت مي نمايد.

تبصره: نماينده تشکل خود انتظام مربوطه براي عضويت در کميته از ميان 
کارکن��ان خبره، مورد وثوق و با تجربه آن تش��کل خ��ود انتظام انتخاب و به 

دبيرخانه کميته رسيدگي معرفي مي شود.
م�اده 5: پرونده تخلفاتي براساس گزارش ه��ر يک از معاونت ها، مديريت ها 
ي��ا ادارات سازمان يا گزارش هر يک از تش��کل هاي خود انتظام در دبيرخانه 
کميته تشکيل مي شود. دبيرخانه کميته پس از تشکيل پرونده، اقدامات الزم 
را براي تکميل پرونده انجام داده و موضوع را در کميته مطرح مي نمايد تا به 

شرح زير رسيدگي و تصميم گيري شود. 
الف: در صورتي که متهم به تخلف، عضو يکي از تشکل هاي خود انتظام باشد، 

آن گاه به شرح زير عمل مي شود:
الف-1: در صورتي که براس��اس بررسي هاي اوليه اسناد، مدارک و مستندات 
موجود در پرونده و نظر کميته رسيدگي، مجازات انضباطي تخلف ارتکابي از 
نوع مجازات هاي ماده )6( اين دستورالعمل نبوده و در نتيجه تعيين مجازات 
در صالحيت تش��کل خودانتظام مربوطه باشد، کميته پس از رسيدگي، راي 
پيش��نهادي خود را به تش��کل خودانتظام مربوطه ارسال مي نمايد تا تشکل 
خود انتظام يادشده با لحاظ راي پيشنهادي به تخلف رسيدگي و راي بدوي 

را صادر نمايد. 
ال��ف–2: در صورتي که براساس بررسي هاي اوليه اسناد، مدارک و مستندات 
موج��ود در پرونده و نظر کميت��ه رسيدگي، مجازات انضباطي تخلف ارتکابي 
از ن��وع مجازات هاي ماده )6( اين دستورالعمل بوده که تعيين و اعمال آن ها 
در صالحيت تش��کل خود انتظام مربوطه نيست، آن گاه پرونده براساس نظر 
کميته تکميل و جهت رسيدگي و صدور راي بدوي به هيات رسيدگي ارجاع 

مي گردد. 
ب: در صورتي که متهم به تخلف، عضو يکي از تشکل هاي خودانتظام نباشد، آن گاه به 

ترتيب زير عمل مي شود:
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ب–1: درصورتي که متهم از اشخاص موضوع ماده )3( دستورالعمل ماده 18 
آيين نام��ه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار باش��د، آن گاه پرونده براساس نظر 
کميته رسيدگي )بدون حضور نماينده تش��کل خودانتظ��ام( تکميل و براي 
رسيدگي و صدور راي طب��ق دستورالعمل يادشده به هيات رسيدگي ارجاع 

مي گردد. 
ب-2: در صورتي که متهم از اشخاص موضوع ماده )3( دستورالعمل ماده 18 
آيين نام��ه اجرايي قانون بازار اوراق به��ادار نباشد، آن گاه به يکي از دو حالت 

زير عمل مي گردد: 
ب-2-1: چنانچه به تشخيص کميته رسيدگي مجازات تخلف ارتکابي از نوع 
مجازات ه��اي مندرج در ماده )6( اين دستورالعمل نباشد، آن گاه کميته راي 
بدوي را ص��ادر نموده و دبيرخانه کميته راي را به متخلف يا متخلفين ابالغ 

مي نمايد. 
ب-2-2: چنانچ��ه ب��ه تش��خيص کميت��ه، مج��ازات تخلف ارتکاب��ي از نوع 
مجازات ه��اي من��درج در ماده )6( اي��ن دستورالعمل باش��د، آن گاه پرونده 
براساس نظ��ر کميته تکميل و براي رسيدگي و ص��دور راي بدوي به هيات 

رسيدگي ارجاع مي  شود. 
تبص�ره 1: آرا ب��دوي ص��ادره از تش��کل هاي خودانتظ��ام ب��ا تقاض��اي 
تجديدنظرخواهي هر متخلفي که طي راي صادره محکوم شده است و نيز با 
اعتراض سازمان مبني بر عدم رعايت قوانين و مقررات در جريان رسيدگي يا 

صدور راي، قابل رسيدگي مجدد در هيات رسيدگي مي باشد.
تبص�ره 2: آرا بدوي صادره از کميته رسيدگي که در اجراي بند )ب-1-2( 
اين ماده صادر مي شود با تقاضاي تجديدنظرخواهي هر متخلفي که طي راي 
ص��ادره از کميته رسيدگي محکوم شده است قابل رسيدگي مجدد در هيات 

رسيدگي مي باشد.
تبصره 3: در صورت ناقص  بودن پرونده، دبيرخانه کميته با قيد موارد نقص، 
پرون��ده را جهت تکميل به واحد مربوطه در سازمان يا گزارش دهنده ارسال 

مي کند.
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ماده 6: اعمال مجازات هاي زير در صالحيت کميته رسيدگي و تش��کل هاي 
خودانتظام نمي باشد:

ال��ف: مجازات هاي جراي��م نقدي موضوع م��اده 14 قانون توسع��ه ابزارها و 
نهادهاي مال��ي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي کلي اصل )44( 

قانون اساسي
ب: مجازات لغو يا تعليق مجوز تاسيس و فعاليت و لغو يا تعليق گواهينامه هاي 

حرفه اي
ج: مجازات هاي سلب صالحيت حرفه اي مديران اشخاص تحت نظارت

م�اده 7: هيات رسيدگي، مرک��ب از سه عضو است که شامل معاون حقوقي 
سازم��ان به عنوان رئيس هي��ات، يک نفر به انتخاب هي��ات مديره و معاون 
مرتب��ط با تخلف مورد رسيدگي در سازم��ان مي باشد. رئيس هيات براساس 
محت��واي پرونده، معاون مربوطه را مش��خص و به جلسه دع��وت مي نمايد. 
مع��اون مربوطه مي توان��د نماينده اي را جهت حض��ور در جلسه رسيدگي و 

صدور راي معرفي نمايد.
ماده 8: صالحيت هيات رسيدگي به شرح زير است: 

ال��ف: رسيدگي به پرونده هايي که در اجراي بندهاي الف- 2 يا ب-2-2 ماده 
5 اين دستورالعمل از طرف کميته به هيات ارجاع مي گردد؛ براساس مقررات 
اين دستورالعمل و حسب مورد صدور راي بدوي يا ارجاع مجدد آن به کميته 

براساس تبصره )2( اين ماده. 
ب: رسيدگي به پرونده هايي که در اجراي بند ب-1 ماده 5 اين دستورالعمل 
از ط��رف کميته به هيات ارج��اع مي گردد؛ براس��اس دستورالعمل ماده 18 

آيين نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار و صدور راي بدوي. 
ج: رسيدگي به درخواست هاي تجديدنظر آرا بدوي صادره از طرف تشکل هاي 

خودانتظام يا کميته رسيدگي و صدور راي قطعي. 
تبص�ره 1: در صورت��ي که راي قطعي صادره به شرح بن��د )ج( اين ماده در 
برگيرنده مج��ازات محروميت کارگزار از انجام معامله در هر يک از بازارهاي 

مختلف بورس ها باشد بايد به تاييد هيات مديره سازمان برسد.
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تبص�ره 2: در صورت��ي که هي��ات در رسيدگ��ي به پرونده واصله، تش��کل 
خودانتظ��ام مربوطه را صالح به رسيدگي تش��خيص ده��د، پرونده را جهت 
رسيدگ��ي و صدور راي پيش��نهادي به شرح ماده )5( اي��ن دستورالعمل به 
کميت��ه رسيدگي عودت مي دهد. کميت��ه رسيدگي موظف است مطابق نظر 

هيات عمل نمايد.
ماده 9: آرا بدوي صادره توسط هيات رسيدگي با تقاضاي تجديدنظرخواهي 
ه��ر متخلفي که طي راي صادره محکوم شده است، در هيات مديره سازمان 

قابل تجديدنظر خواهي است. 
م�اده 10: درخواست تجديدنظر از آرا بدوي ص��ادره طبق اين دستورالعمل، 
باي��د حداکثر ظرف يکماه از تاريخ ابالغ راي، ب��ه دبيرخانه کميته رسيدگي 

تسليم گردد. 
م�اده 11: جلسات مراج��ع رسيدگي با حضور اکثري��ت اعضاي آن رسميت 
يافته و مطابق نظ��ر اکثريت تصميم گيري مي شود. کليه اعضاي حاضر، ذيل 
صورتجلس��ه و راي را باي��د امضا نمايند. در صورت وج��ود نظر مخالف، نظر 

مزبور در ذيل صورتجلسه درج شده و به امضا عضو مخالف خواهد رسيد.
م�اده 12: دبيرخانه کميته رسيدگي در سازمان است که تحت نظر مديريت 
پيگيري تخلفات سازمان تش��کيل مي شود، و امور مربوط را از قبيل تشکيل 
و تکمي��ل پرونده ، تعيين وقت رسيدگي، دعوت از اعضا، تش��کيل جلسات و 
تنظي��م آرا انجام خواهد داد. دبيرخانه هيات رسيدگ��ي نيز همان دبيرخانه 

کميته مي باشد. 
م�اده 13: دبيرخانه کميته موظف است، موارد تخلف را مستنداً به اشخاص 
موضوع گزارش ابالغ نموده و مهلت 10 روزه اي را براي دريافت پاسخ تعيين 
نمايد. در ابالغيه ارسالي بايد قيد شود که شخص موضوع گزارش مي تواند در 
جلسه رسيدگ��ي کميته يا هيات حسب مورد حاضر شده و دفاعيات خود را 
مطرح نمايد. تاريخ دقيق جلسه و محل آن بايد مش��خص شود. عدم دريافت 
پاسخ مکتوب يا عدم حضور شخص موضوع گزارش مانع از رسيدگي و صدور 

راي نخواهد بود.
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تبص�ره: ساير مراجع رسيدگي هم مي توانند جهت استماع دفاعيات شخص 
يا اشخاص موض��وع گزارش هاي تخلفاتي، از آنان دعوت به عمل آورند. عدم 
حضور شخص يا اشخاص مذکور، مانع از رسيدگي و صدور راي نخواهد بود.

ماده 14: آرا مراجع رسيدگي بايد مشتمل بر موارد زير باشد؛
1: مشخصات شخص يا اشخاص موضوع گزارش

2: خالصه اي از شرح اتهامات وارده
3: گردش کار و دفاعيات مطروحه

4: در ص��ورت متخلف شناخته شدن هر شخص تعيين نوع تخلف و مجازات 
انضباطي وي به استناد قوانين و مقررات

5: قطعي يا قابل تجديدنظر بودن راي صادره و مرجع ومهلت تجديدنظر
تبص�ره: در صورتي که مرجع رسيدگ��ي به تخلفات در رسيدگي به پرونده، 
تخلفات��ي را اح��راز ننمايد و يا اتهام تخلفات��ي وارده به متهم به دليل فقدان 
اسناد، م��دارک و داليل قابل انتساب به اشخاص موض��وع اين دستورالعمل 
نباش��د پرون��ده مختومه شده و ج��ز در اج��راي تبصره )1( م��اده )5( اين 
دستورالعم��ل قابل رسيدگي مجدد نمي باشد. در ه��ر صورت مدير پيگيري 
تخلف��ات سازمان موظ��ف است نتايج رسيدگي ب��ه گزارش هاي تخلفاتي در 
کميت��ه رسيدگي و هيات رسيدگي را به طور منظم به رئيس سازمان، معاون 

حقوقي سازمان و معاون مربوطه در سازمان اعالم نمايد.
ماده 15: تشکل هاي خودانتظام موظفند در اجراي ماده 17 آيين نامه اجرايي 
قان��ون بازار اوراق بهادار، يک نسخه از آرا صادره خود را حداکثر ظرف مدت 3 

روز از تاريخ صدور، به سازمان ارسال نمايند.
م�اده 16: چنانچ��ه مراجع رسيدگ��ي در جريان رسيدگي ب��ه گزارش هاي 
تخلفاتي تش��خيص دهند که ت��داوم فعاليت اشخاص موض��وع گزارش هاي 
تخلفاتي در حين رسيدگي و قبل از صدور راي قطعي منجر به تداوم تخلف 
يا وقوع تخلفات جدي��د مي شود بايد مراتب را به هيات مديره سازمان اعالم 

کنند تا نسبت به تعليق فعاليت اشخاص مزبور اتخاذ تصميم شود.
تبصره: در صورت کش��ف يکي از جرايم موضوع قانون بازار اوراق بهادار در 
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جريان رسيدگي، هر يک از مراجع رسيدگي به تخلفات مراتب را به معاونت 
حقوقي سازمان گزارش مي نمايند.
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دستورالعمل انضباطي کارگزاران
)مصوب 1389/09/13 هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار(

اي��ن دستورالعمل در اجراي بند 2 ماده  7 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري 
اسالمي ايران مصوب آذرماه 1384، تدوين و در 22 ماده و 7 تبصره در تاريخ 

1389/09/13 به تصويب هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار رسيد.

ماده1: کليه اصطالحات و واژه هاي به کار رفته در اين دستورالعمل به همان 
مفاهيم��ي اس��ت که در ماده 1 قان��ون بازار اوراق به��ادار جمهوري اسالمي 
ايران، مصوب آذرماه 1384 مجلس شوراي اسالمي و دستورالعمل رسيدگي 
ب��ه تخلفات اشخ��اص موضوع م��اده 35 قانون ب��ازار اوراق به��ادار مصوب 
1387/01/20 هي��ات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار و اصالحات بعدي 

آن آمده است.
م�اده2: رسيدگي ب��ه تخلفات موضوع اين دستورالعم��ل و نحوه صدور راي 
توسط مراجع رسيدگي به تخلفات، مطابق دستورالعمل رسيدگي به تخلفات 
اشخ��اص موضوع ماده 35 قان��ون بازار اوراق بهادار مص��وب 1387/01/20 

هيات مديره سازمان و اصالحات بعدي آن صورت مي گيرد.
ماده3: در صورت��ي که کارگزاران مرتکب تخلفي شوند که در ساير مقررات 
براي آن مجازاتي مقرر نشده است، مراجع رسيدگي بايد نسبت به تعيين نوع 
تخل��ف و انطباق آن با يکي از مصاديق اين دستورالعمل اقدام نمايند. مراجع 

رسيدگي در هر صورت مجاز به استنکاف از رسيدگي نيستند.
ماده4: تنبيهات انضباطي کارگزاران شامل موارد زير است:

دستورالعمل انضباطي کارگزاران

ول
ل ا

ص
ف

وم
 د

صل
ف

رم
چها

ل 
ص

ف
وم

س
ل 

ص
ف



مجموعه قوانین و مقررات بورس کاالي ايران 558

1: تذکر کتبي بدون درج در پرونده
2: اخطار کتبي و درج آن در پرونده

3: محدود کردن فعاليت مربوطه
4: تعليق مجوز فعاليت مربوطه

5: تعليق ساير مجوزهاي فعاليت، عالوه بر فعاليت مربوطه
6: لغو مجوز فعاليت مربوطه

7: لغو ساير مجوزهاي فعاليت، عالوه بر فعاليت مربوطه
8: لغو تمام مجوزهاي فعاليت يا مجوز تاسيس.

تبصره1: مرجع رسيدگي مي تواند رفع محدوديت در فعاليت ها يا رفع تعليق 
مجوزه��اي فعاليت وضع شده را من��وط به احراز شرايط ي��ا انجام اقداماتي 

توسط کارگزاري و تاييد آن توسط مديريت مربوطه نمايد.
تبصره2: اعمال تنبيهات موضوع اين دستورالعمل مانع از اعمال جريمه هاي 
نقدي موضوع ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد و مقررات 

مربوط به آن نيست.
م�اده5: تخلفات��ي که موجب تذکر کتب��ي به کارگزار ب��دون درج در پرونده 

مي شود، عبارت است از:
1: فروش بيش از حد مجاز به بازارساز

2: عدم توجه به پيام ها و دستورات ناظر بازار
3: عدم رعايت ضوابط انضباطي تاالرهاي معامالت

4: عدم اخذ هر يک از مدارک الزم از مشتريان به منظور صدور کد سهامداري
5: تاخير در اخذ کد سهامداري براي مشتري

6: ثب��ت صورت جلسات هيات مديره و مجامع عمومي عادي و فوق العاده در 
اداره ثبت شرکت ها بدون کسب موافقت کتبي سازمان

7: ع��دم پرداخت به موق��ع هزينه هاي مربوط به اعطا ي��ا تمديد مجوزهاي 
فعاليت، خدمات و کارمزدهاي سازمان، بورس يا فرابورس، حق وروديه و حق 

عضويت ساالنه کانون
8: عدم ارسال قرارداد خدمات مش��اور پذيرش به سازمان پس از امضاي آن 
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ظرف مهلت مقرر
9: ع��دم ارسال به موقع و کامل اسامي و مش��خصات پرسن��ل کارگزاري به 
همراه شرح وظايف مسئوالن مالي، پذيرش و معامالت به مراجع تعيين شده 

در مقررات
10: خودداري از پذيرش سفارش هاي خريد و فروش مشتريان

11: ع��دم اطالع رساني به موقع به سازمان، بورس مربوط، فرابورس يا کانون 
کارگزاران بورس و اوراق بهادار حسب مقررات مربوط در مواردي از قبيل

 اعالم اسامي مديران کارگزاري
 حساب هاي بانکي و تغيير آن ها

 تغيير محل دفتر کارگزاري مطابق مقررات
 ورشکستگي، توقيف اموال يا منع شرکت در معامالت ويژه

 تغييرات ثبتي
12: تاخير در پرداخت جريمه ها يا خسارت هاي مشخص شده طبق مقررات 

به ذي نفعان
13: عدم رعايت شرايط يا نقض مفاد موافقت نامه عضويت در اتاق پاياپاي

14: استف��اده از اشخاصي که داراي گواهينامه يا صالحيت الزم براي فعاليت 
يا انجام معامالت نمي باشند

15: ع��دم اطالع رسان��ي به موقع توس��ط کارگزار به مش��تريان در خصوص 
م��دارک و اطالعات مربوط به معامالت آتي از جمل��ه اخطاريه افزايش وجه 

تضمين، اعالميه تحويل و مدارک مربوط به تحويل
16: ع��دم رعايت بخش��نامه ها و ابالغيه هاي اداري ص��ادره از سوي مقامات 

ذي صالح در سازمان
م�اده 6: تخلفاتي که موجب اخط��ار کتبي به کارگ��زار و درج آن در پرونده 

مي شود، عبارت است از:
1: شروع به فعاليت بازارسازي بدون اعالم قبلي به بورس

2: خريد يا فروش اوراق بهادار يا کاال بدون رعايت سهميه هاي مقرر
3: ع��دم رعاي��ت محدوديت ه��اي مقررات��ي درخصوص خريد سه��ام براي 
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شرکت هاي کارگزاري و اشخاص حقيقي مرتبط با آنان
4: تخط��ي از آن دسته از مفاد دستورالعم��ل اجرايي معامالت عمده در روز 

معامله که مانع از انجام يا قطعيت معامله نشود
5: عدم رعايت اولويت يا انصاف در اجراي سفارش خريد و فروش مش��تريان 

يا تخصيص اوراق بهادار در عرضه هاي اوليه
6: هرگونه اقدام عمدي از سوي کارگزار که موجب اختالل در گش��ايش بازار 

شود
7: ع��دم دريافت، پرداخت يا ارايه تضمين ها و وجوه الزمي که طبق مقررات 
قب��ل از مبادرت به ورود سف��ارش بايد حسب مورد دريافت، پرداخت يا ارايه 

گردد
8: خودداري از تطبيق و ثبت اساسنامه شرکت کارگزاري براساس اساسنامه 

نمونه شرکت هاي کارگزاري مصوب سازمان
9: خ��ودداري از ارايه خدمات يا کناره گيري از فعاليت هاي داراي مجوز قبل 

از طي تشريفات مقرر
10: عدم رعايت الزامات مرب��وط به سفارش هاي الکترونيکي و ارايه خدمات 

مربوط به آن
11: عدم رعايت الزامات مربوط به دفاتر، شعب و تاالرهاي کارگزاري از قبيل 
نص��ب تابلو، دارا بودن فضاي متناسب ب��ا مجوزهاي فعاليت، داشتن کاربري 

اداري يا تجاري و ارسال نشاني آن ها به مراجع تعيين شده
12: انجام فعاليت هاي مستلزم مجوز در کارگزاري، توسط پرسنل يا اشخاص 

مرتبط با آن که فاقد مجوز هستند
13: تعطيلي موقت دفاتر يا شعب کارگزاري بدون طي تشريفات مقرر

14: عدم رعايت مقررات مربوط به پذيرش مشتريان و احراز هويت آن ها
15: ع��دم رعايت مقررات مرب��وط به دريافت و پرداخت وجوه مش��تريان از 

قبيل:
 عدم افتتاح حساب جاري معامالتي کارگزاري يا استفاده نکردن از آن

 عدم واريز وجوه دريافتي مشتريان به حساب جاري معامالتي کارگزاري تا 
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پايان همان روز
 واريز يا انتقال وجوه مشتريان به حساب هايي غير از حساب جاري معامالتي 

کارگزار
 تاخي��ر يا خودداري از پرداخت وجوه ناشي از فروش اوراق بهادار يا کاال به 

ذي نفع علي رغم درخواست وي
16: قب��ول و اج��راي سفارش ه��اي خريد و فروش اوراق به��ادار که از سوي 
کارگ��زار محروم ي��ا تعليق شده از فعالي��ت کارگ��زاري، در دوران تعليق يا 

محروميت وي ارجاع گردد
17: به کارگيري نرم افزار حسابداري که شرايط ابالغ شده از سوي سازمان و 

بورس را نداشته باشد از جمله:
سيستم��ي ک��ه قادر به ارايه تراز يا تراز تعديل شده يا گزارش پيش��گيري از 

کسري وجوه نباشد
سيستم هاي حسابداري و کارگزاري جهت ثبت سفارش هاي دريافتي از دفاتر 

و شعب و ارايه اطالعات حساب مشتريان يکپارچه نباشد
18: ع��دم رعاي��ت الزامات مرب��وط ب��ه دستورالعمل تبليغ��ات شرکت هاي 

کارگزاري
19: بيش��تربودن تع��داد قراردادها يا معامالت منفسخ ي��ا ابطال شده از حد 

تعيين شده در مقررات
20: تاخي��ر در تسوي��ه معامالت اوراق بهادار، کااله��ا و قراردادهاي پذيرفته 
ش��ده در بورس ها و بازارهاي خارج از بورس يا عدم رعايت اولويت مش��تري 

در تسويه قراردادها
21: ع��دم انجام تش��ريفات تحويل کاال طبق مقررات ي��ا طي مهلت مقرر از 

سوي کارگزار فروشنده
22: خريد و فروش اوراق به��ادار براي شرکت کارگزاري، مديران و کارکنان 

آن، همسر و افراد تحت تکفل آن ها برخالف مقررات مربوطه
23: ع��دم رعايت مقررات مربوط به واريز وجوه معامالت، در معامالت بورس 

کاال
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24: انجام معامله بدون دريافت پيش پرداخت معامله، حسب مقررات مربوط
25: ورود سفارش بيش از محدوديت حجمي بدون هماهنگي با ناظر بازار

26: ورود ي��ا ثبت سف��ارش در سامانه معامالت از طري��ق شناسه کاربري شرکت 
کارگزاري يا معامله گر ديگر

27: انج��ام معام��الت اوراق به��ادار يا کاال ب��دون اخذ سف��ارش مکتوب يا 
الکترونيکي و مدارک مربوط

28: ع��دم رعايت مقررات مربوط به ثبت و نگهداري سفارش ها و حساب هاي 
مشتريان

29: عدم رعايت شرايط اعالم شده توسط مش��تريان در اجراي دستورات خريد و 
فروش، بدون عذر موجه

30: عدم رعايت مقررات مربوط به تهاتر وجوه يا انتقال طلب مشتريان
31: تصديق و تاييد مستندات و مدارک نادرست يا ناقص يا هرگونه تقصير يا 

سهل انگاري در انجام امور محوله به کارگزار به عنوان مشاور پذيرش
32: هرگونه تقصير يا سهل انگاري در انجام امور محوله به کارگزاري به عنوان 

مشاور عرضه
33: عدم انتش��ار به موقع و صحيح اطالع��ات و يا فراهم نکردن شرايط الزم 
جه��ت اطالع رسان��ي به موق��ع و صحيح به مش��تريان درخص��وص مواردي 
ک��ه براساس مقررات، کارگ��زار مکلف به آن شده اس��ت، از جمله: معامالت 

سرمايه گذاران خارجي، صندوق هاي سرمايه گذاري مشترک و سبدگرداني
م�اده7: تخلفاتي که موجب محروميت کارگزار از انجام معامالت حداکثر تا 

شصت روز کاري مي شود، عبارت است از:
1: تغيير سهامداران کارگزاري يا درصد مالکيت آنان بدون رعايت تش��ريفات 

مقرر
2: سفارش چين��ي گست��رده و غيرمتناس��ب ب��ا عرض��ه و تقاضاي ب��ازار يا 
سفارش چيني بدون سفارش يا براساس سفارش هاي غيرمستند که منجر به 

ايجاد جريان غيرواقعي عرضه و تقاضا گردد
3: ورود سف��ارش خريد يا فروش با هدف القاي رونق و حذف سفارش وارده 
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پ��س از ورود سفارش هاي ديگ��ر کارگزاران و اقدام به انجام معامله در سمت 
ديگر، توسط يک يا چند کارگزار به صورت هماهنگ

4. سفارش چين��ي گسترده در قسمت هاي پايين��ي صف هاي خريد و فروش 
ب��ا هدف طوالني شدن صف به منظور جل��ب منفعت براي خود يا ديگران در 
جه��ت اهدافي خاص مانند شم��ول در ضوابط رفع گره ه��اي معامالتي و يا 

فعاليت در طرف مقابل و... 
5. ورود سفارش خريد يا فروش باالتر يا پايين تر از مظنه هاي خريد يا فروش 
ج��اري بازار به منظور ايجاد رون��دي صعودي يا نزولي در قيمت اوراق بهادار 

جهت بهره گيري از قيمت  ايجاد شده به نفع خود يا سايرين
6. اخالل در فرآيند قيمت گذاري ورقه بهادار يا کاال با انجام معامله در حجم 
ک��م با قيمت هاي نامتعارف و يا انجام معامالت هماهنگ شده و يا معامله اي 

متفاوت با جريان بازار
7. تحريک طرف عرضه يا تقاضا از يک سو و پرکردن تمام يا بخشي از حجم 

مبنا با خريد يا فروش ورقه بهادار از سوي ديگر توسط يک يا چند کارگزار
8. انجام معامالتي بدون تغيير مالکيت نهايي با اهدافي مانند ايجاد قيمت هاي 

ساختگي يا القا رونق يا رکود در بازار
9. ورود سفارش با اعتبار روزانه )DAY( يا اعتبار بيش��تر از يک روز پس از 
جلس��ه معامالتي و حذف آن توس��ط کارگزار در روز بعد با هدف القاي رونق 

يا رکود در بازار
10. انتش��ار اخب��ار يا شايعاتي در بازار به ص��ورت شفاهي، کتبي يا الکترونيکي 
)اينترن��ت، پيام��ک و امثال آن( و ايجاد جو مثبت يا منف��ي و سواستفاده از آن 

جهت خريد يا فروش اوراق بهادار يا کاال توسط کارگزار
11. انج��ام رقاب��ت کاذب و هماهنگ ش��ده بين شعب مختل��ف يک يا چند 

کارگزار که منجر به افزايش يا کاهش قيمت ورقه بهادار يا کاال شود
12. استفاده از اطالعات افشا  نشده تاثيرگذار بر قيمت سهام )از قبيل تعديل 
پيش بين��ي سود هر سهم، عرضه عم��ده سهام، شروع بازارسازي، کسب سود 
توس��ط شرکتي خ��اص از طريق معامله سهام، تصميم ب��ه خريد حجم قابل 
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توجه��ي از سهام توسط کارگزار يا شرکتي خاص براي پرتفوي( به نفع خود 
يا اشخاص ديگر در معامالت

13: افشاي اطالعات افشا نشده ناشري خاص به روش هايي غير از موارد مقرر
14: افش��ا يا استفاده از اطالعات محرمانه مشتريان تحت هر عنوان به غير از 

مواردي که طبق مقررات يا مجوزهاي سازمان مشخص گرديده است
15: انج��ام معامالت صوري صرفا با هدف شناسايي سود يا زيان جهت ايجاد 
انحراف در شاخصه هاي حسابداري مش��تري خ��اص مانند بهاي تمام شده و 
ي��ا درآمد حاصل از فروش سرمايه گذاري ها که به عامليت کارگزاري و اطالع 

وي انجام شود
16: هرگونه فعل ي��ا ترک فعلي که برخالف مقررات مانع از وقوع يا قطعيت 

معامالت کاال و يا معامالت عمده اوراق بهادار شود، از قبيل: 
 خ��ودداري از عرضه در قيمت پايه يا باالتر عليرغم دستور فروشنده و وجود 

تقاضا
 خودداري از ورود سفارش خريد مشتري در ادامه روز قبل که باالترين تقاضاي 

خريد را داشته است
 خ��ودداري از پرداخت حصه نقدي واريزي مش��تري در مهلت هاي مقرر به 

اتاق پاياپاي
 عدم تحويل سند تسويه خارج از پاياپاي در مهلت هاي مقرر

 عدم تهيه يا خودداري از تنظيم يا تاييد يا صدور اسناد معامالت
17: انجام معامالت ساختگ��ي برخالف اصول متعارف و منصفانه بازار جهت 

گريز از محدوديت هاي مقرراتي بازار
18: استف��اده از هر اب��زار و يا امکانات غيرمجاز اع��م از سخت افزاري و نرم 

افزاري که موجب از بين  رفتن رقابت سالم و منصفانه بين کارگزاران گردد
19: خريد و فروش اوراق بهادار يا کاالي پذيرفته شده در بورس ها، بازارهاي 

خارج از بورس خارج از سامانه معامالتي توسط کارگزار
20: انج��ام فعاليت هايي که مستلزم اخذ مجوز ب��وده و مجوز مربوط قباًل از 
سازمان اخذ نگرديده است، ازقبيل: معامالت اوراق بهادار، کاال، سبدگرداني، 
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مش��اوره پذيرش، مشاوره سرمايه گذاري، مش��اوره عرضه، پردازش اطالعات 
مالي و رتبه بندي اوراق بهادار

21: انجام فعاليت هايي خارج از موضوع اساسنامه
22: عدم ارايه گزارش هاي فعاليت هيات مديره و عملکرد و صورت هاي مالي 
حسابرس��ي شده ظرف مهلت 4 م��اه از تاريخ پايان سال مال��ي و عدم ارايه 
صورتجلس��ات مجامع عمومي کارگزاري حداکثر ظرف مهلت ده روز از تاريخ 

جلسه به سازمان، بورس يا فرابورس حسب مورد
23: ع��دم رفع عوامل موجد اظهارنظر مردود و يا عدم اظهارنظر حسابرس بر 

روي صورت هاي مالي در مهلت تعيين شده توسط مرجع رسيدگي کننده
24: استفاده از کد معامالتي، اطالعات، اسناد و مدارک مربوط به معامالت يا 

وجوه مشتريان به نفع خود يا سايرين
25: معرفي خود به عنوان نماينده بورس يا سازمان بدون داشتن سمت يا ايجاد 

تعهد نسبت به آن ها
26: عدم ارايه اطالعات و مستندات مورد درخواست سازمان يا بورس به ويژه 

در حين بازرسي
27: ع��دم کفايت موج��ودي حساب هاي جاري معامالت��ي کارگزاري جهت 

پوشش تعهدات کارگزار در قبال مشتريان بستانکار در هر مقطع زماني
28: دستک��اري در دفاتر و حساب ه��اي کارگزاري از قبيل ثبت معامله انجام 

نشده، حذف معامله انجام شده و ثبت تهاتر بدون مجوز
29: اق��دام به ارايه اسناد و مدارک غيرواقعي يا جعلي به سازمان يا بورس يا 

استفاده از اسناد مذکور در معامالت
30: تاخي��ر يا عدم پرداخت بدهي ناشي از انجام معامالت اوراق بهادار و کاال 

ظرف مهلت مقرر توسط کارگزار خريدار
31: عدم اطالع رساني به سازمان و بورس درخصوص مشارکت يا مديريت در 

موسسات يا شرکت هاي پذيرفته شده در بورس
32: تمل��ک سهام دو يا چند شرکت کارگ��زاري به طور همزمان يا تصدي به 

سمت مديرعاملي در دو يا چند شرکت
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33: امتن��اع از امضا يا تاييد آن دسته از مستندات��ي که طبق مقررات، کارگزار 
مکلف به تاييد آن مي باشد

34: اق��دام ب��ه اداره ام��ور سرمايه گذاري ها به نمايندگ��ي از طرف اشخاص 
حقيقي و يا حقوقي بدون رعايت مقررات مربوط

35: اخذ کد معامالتي بدون رعايت مقررات مربوط به احراز هويت
36: درياف��ت وجوهي غير از کارمزدهاي مصوب يا بيش از سقف هاي تعيين 

شده از مشتريان، تحت هر عنوان
37: داشت��ن نقش موثر در شکل گيري يکي از عناوين مجرمانه فصل شش��م 

قانون بازار اوراق بهادار
م�اده8: تخلفات��ي که موجب تعليق تمام يا بخش��ي از مجوزه��اي کارگزار 

مي شود، عبارت است از:
1: انج��ام فعاليت کارگزاري به هر نحو پ��س از انقضاي مهلت مجوز تاسيس 

يا فعاليت
2: از دست دادن بخش عمده اي از شرايط تاسيس يا فعاليت

م�اده9: واحدهاي گزارش کننده تخلفات پس از ثب��ت گزارش در دبيرخانه 
مراج��ع رسيدگي کننده، نمي توانند گزارش هاي خ��ود را از جريان رسيدگي 

خارج نمايند.
ماده10: آرا ب��دوي و قطعي صادره توسط مراجع رسيدگي کننده، بايد ظرف 
مدت سه روز کاري از تاريخ صدور، به متخلف ابالغ شود. ابالغ راي بر عهده 

مرجع صادرکننده راي بدوي و قطعي است.
ماده11: تعدد تخلفات موضوع اين دستورالعمل در صورتي که مجازات آن ها 
از ي��ک درج��ه باشند ي��ا تکرار تخلفات بي��ش از دو بار در م��دت يک سال 
پ��س از اجراي راي صادره به تش��خيص مرجع رسيدگي، منجر به تش��ديد 
تنبيه انضباطي خواهد شد. مرجع رسيدگي مي تواند در صورت تکرار يا تعدد 

تخلفات، تنبيه انضباطي را تا دو درجه شديدتر کند.
م�اده12: مرجع رسيدگي مي توان��د در صورتي که تخلف موضوع گزارش، از 
حي��ث تعدد ارتکاب، حجم معامالتي يا ارزش ريال��ي، وسعت تخلف يا دوره 
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زمان��ي و استمرار آن با اهميت باشد، نسبت به تش��ديد تنبيه انضباطي تا 2 
درجه اقدام نمايد.

ماده13: مرجع رسيدگي مي تواند نسبت به تعليق تنبيه براي مدت معين يا 
تخفيف تنبيهات موضوع اين دستورالعمل به يک درجه پايين تر اقدام نمايد. 
در اين صورت بايد جهات تخفيف يا تعليق را صراحتاً در متن راي قيد نمايد.

تبص�ره: مرجع رسيدگي مي تواند در مواردي که تخلفات موضوع گزارش به 
لحاظ حجم ريالي يا تراکنشي يا تاثير در روند معامالت بازار کم اهميت باشد 
يا کارگزار داراي حسن سوابق انضباطي باشد يا در جهت پيش��گيري از وقوع 
تخل��ف يا رفع آثار ناشي از آن تالش کافي نموده باشد، به شرطي که همگي 
قابل اثبات باشد، نسبت به تخفيف مجازات يا تذکر اداري با ذکر علت آن در 

متن راي اقدام نمايد.
م�اده14: واحد نظارتي مي تواند در صورتي که اح��راز نمايد، ادامه يا شروع 
فعاليت کارگزاري منجر به وقوع تخلفات ديگر يا افزايش دامنه آن مي گردد، 
فعاليت کارگ��زاري را حداکثر به مدت 10 روز کاري متوقف نمايد و موضوع 
را ب��ا قيد فوريت به مرجع رسيدگي ارسال کند. مرجع رسيدگي مکلف است 

خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و راي مقتضي را صادر نمايد.
م�اده15: مرجع رسيدگ��ي مي تواند مدي��ران يا کارکنان کارگ��زاري را که 
عملک��رد آن ها در ارتکاب تخلفات موضوع اين دستورالعمل موثر تش��خيص 

مي دهد، با توجه به نوع تخلف، به تنبيهات انضباطي ذيل محکوم کند:
1: تذکر کتبي

2: اخطار کتبي
3: محرومي��ت از انج��ام برخي فعاليت هاي مش��خص در کارگزاري مربوط يا 

ساير کارگزاري ها تا يکسال
4: تعليق مجوزها يا گواهي نامه هاي صادره توسط سازمان، کانون هاي مربوط 

يا بورس ها يا بازارهاي خارج از بورس حداکثر به مدت يکسال
5: لغو مجوزها يا گواهي نامه هاي صادره توسط سازمان، کانون هاي مربوط يا 

بورس ها يا بازارهاي خارج از بورس
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تبصره1: در ص��ورت لغو مجوزها يا گواهي نامه هاي ص��ادره، متخلف تا يک 
س��ال از تاريخ اجراي راي، از دريافت مج��دد مجوز يا گواهينامه هاي مربوط 
مح��روم خواهد شد و در ص��ورت احراز شرايط دريافت مج��وز يا گواهينامه 
مرب��وط در مدت ياد شده، مجوز يا گواهينام��ه پس از انقضاي مدت مذکور، 

صادر خواهد شد.
تبص�ره2: تنبيهات انضباطي رديف ه��اي 2 تا 5 موضوع اين ماده در پرونده 
متخل��ف ثب��ت مي شود و در صورتي که وي طي 18 م��اه از تاريخ ابالغ راي 

قطعي تخلف ديگري مرتکب شود، مجازات وي تشديد خواهد شد.
م�اده16: مرجع رسيدگي، تمامي آرا ص��ادره درخصوص کارگزار را همزمان 
ب��راي هيات مديره کارگزاري نيز ارس��ال مي نمايد. هيات مديره مکلف است 
ترتيب��ي اتخاذ نمايد که کليه قوانين و مقررات ب��ورس در کارگزاري رعايت 
ش��ود. در صورت تکرار ي��ا تعدد تخلفات کارگزار، مرج��ع رسيدگي مي تواند 
ع��الوه بر کارگزار اعضاي هيات مدي��ره را نيز به تذکر يا اخطار کتبي با درج 

در پرونده محکوم نمايد.
تبص�ره: مرجع رسيدگي مي تواند در صورت تش��خيص، راي صادره را براي 

سهامداران عمده شرکت کارگزاري نيز ارسال نمايد.
م�اده 18: در صورت��ي که مدير عامل ي��ا اعضاي هيات مدي��ره کارگزاري، 
نه��اد مالي يا عضو هيات مدي��ره بورس ها، بازارهاي خارج از بورس يا شرکت 
سپرده گذاري مرک��زي و تسويه وجوه باشن��د، آراي انضباطي صادره توسط 
مرج��ع رسيدگي، به مرجع بررسي کننده تاييد صالحيت مديران آن ها اعالم 

خواهد شد.
تبصره: متقاضيان عضويت در هيات مديره نهادهاي مالي، بورس ها، بازارهاي 
خارج از بورس يا شرکت سپرده گذاري مرکزي و تسويه وجوه در صورتي که 
قبال ب��ه موجب مفاد اين دستورالعمل مش��مول آراي انضباطي شده باشند، 
آراي مذک��ور در بررسي تاييد صالحيت آن ها جهت عضويت در هيات مديره 

لحاظ خواهد شد.
م�اده19: در صورتي که موسسان يا مديران شرکت هاي متقاضي اخذ مجوز 
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کارگ��زاري در بورس ها و فراب��ورس، قباًل به موجب مف��اد اين دستورالعمل 
مشمول آراي انضباطي شده باشند، آراي مذکور در بررسي اعطاي مجوز ياد 
ش��ده لحاظ خواهد شد و حسب مورد، تا زماني که نسبت به تغيير موسسان 

يا مديران متخلف اقدام نشود، مجوز مذکور اعطا نخواهد شد.
م�اده20: تنبيهات انضباطي ذکر شده در اي��ن دستورالعمل، صرفا از جنبه 
تخلفات��ي بوده و در خص��وص جنبه مجرمانه آن ها، موضوع مطابق با فصل 6 

قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران پيگيري مي شود.
ماده21: هيات مديره سازمان مي تواند براساس پيش��نهاد مرجع رسيدگي و 
ب��ه استناد آراي انضباطي صادره، عدم صالحيت حرفه اي هر يک از اشخاص 
متخل��ف را ب��ه صورت محرمان��ه و يا حسب م��ورد غيرمحرمان��ه به مراجع 

ذي صالح تصميم گيري اعالم نمايد.
ماده22: از تاريخ اجراي اين دستورالعمل کليه مقررات مغاير با آن از 

جمله آيين نامه رسيدگي به تخلفات کارگزاري مصوب 1382/12/04 ملغي 
اعالم مي شود.
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دستورالعمل موضوع ماده 18 آيين نامه اجرايي قانون 
بازار اوراق بهادار

)مصوب 1387/12/19 شوراي عالي بورس(

در راست��اي اجراي بندهاي 3 و 8 م��اده 7 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري 
اسالم��ي ايران مصوب آذرم��اه 1384 و ماده 18 آيين نام��ه اجرايي آن و به 
منظ��ور رسيدگي به تخلفات مديرعامل، مديران ارشد و اعضاي هيات مديره 
بورس ها و ارکان ساير تش��کل هاي خودانتظام از تکاليف، وظايف و اختيارات 
آن ه��ا در سمت هاي ياد ش��ده، اين دستورالعمل در 20 م��اده و يک تبصره 
به پيش��نهاد هيات مدي��ره سازمان ب��ورس و اوراق به��ادار در جلسه مورخ 

1387/12/19 به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار رسيد.

فصل اول: کليات

م�اده 1: کليه اصطالح��ات و واژه هايي ک��ه در ماده يک قانون ب��ازار اوراق 
به��ادار جمهوري اسالمي ايران مصوب آذرماه 1384 مجلس شوراي اسالمي 
تعريف شده اند به همان مفاهيم در اين دستورالعمل به کار رفته  است. ساير 

اصطالحات به کار رفته در اين دستورالعمل داراي معاني زير است:
افش�ا: ارسال اطالعات به سازمان و انتشار عمومي و به موقع اطالعات مطابق 

قانون و مقررات مربوط.
تش�کل هاي خودانتظ�ام: بورس ها، کانون ه��ا، بازارهاي خ��ارج از بورس 
و شرکت ه��اي سپرده گ��ذاري مرک��زي اوراق بهادار و تسويه وجوه، تش��کل 
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خودانتظ��ام محسوب مي شوند. مصاديق ساير تش��کل هاي خودانتظام توسط 
شورا تعيين مي شوند.

مق�ررات: اع��م از مصوبات هي��ات وزيران، ش��ورا، سازمان و ني��ز مصوبات 
تش��کل هاي خودانتظام در ح��دود صالحيت آنان تحت هر عن��وان از قبيل 

آيين نامه، دستورالعمل، رويه اجرايي و بخشنامه.
م�اده2: هرگونه فعل يا ت��رک فعلي که منجر به نقض قوانين و مقررات بازار 
سرمايه از قبيل قانون بازار اوراق بهادار، مصوبات شورا، سازمان يا مصوبات و 
اساسنامه هاي تش��کل هاي خود انتظام گردد، تخلف محسوب و متخلف طبق 

دستورالعمل حاضر به تنبيهات مقرر محکوم مي گردد.
ماده3: رسيدگي به تخلفات اشخ��اص زير در صالحيت مراجع رسيدگي موضوع 

اين دستورالعمل مي باشد:
ال��ف- مديرعامل، مديران ارش��د، دبيرکل، هيات عام��ل و کساني که اصالتاً 
و ي��ا به نمايندگ��ي از اشخاص حقوقي عضو هيات مدي��ره و يا عضو شوراي 

تشکل هاي خودانتظام هستند.
ب– اشخ��اص حقوقي که عضو ارکان تش��کل هاي خودانتظام از قبيل هيات 

مديره، شورا و يا هيات سازش کانون ها مي باشند.

فصل دوم: تخلفات و مجازات هاي انضباطي

م�اده4: تخلفاتي که موجب مج��ازات انضباطي اشخاص موضوع ماده 3 اين 
دستورالعمل مي شود به شرح ذيل است:

ال��ف – تاخير در اجراي قوانين و مقررات و ي��ا عدم رعايت مهلت هاي مقرر 
درخصوص انجام وظايف و مسئوليت ها يا ارايه خدماتي که براساس اساسنامه، 

قوانين يا مقررات مکلف به انجام آن مي باشد از قبيل؛
1: تاخي��ر در ارس��ال گزارش ها، اسناد، اطالعات و م��دارک مورد درخواست 

سازمان.
2: تاخير در ابالغ مقررات، مصوبات، بخشنامه ها و اطالعيه ها به اعضا.

دستورالعمل موضوع ماده 18 آيین نامه اجرايي 
قانون بازار اوراق بهادار
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3: تاخي��ر در مطلع نمودن ي��ا عدم اطالع به سازمان درخصوص تش��کيل يا 
برگزاري جلسات مجامع يا هيات مديره.

4: تاخي��ر در افش��اي اطالعاتي که تش��کل خودانتظام به موج��ب قوانين و 
مقررات مکلف به افشاي آن مي باشد.

ب: نق��ض، عدم رعايت يا عدم اجراي قواني��ن، مقررات و يا عدم رعايت مواد 
اساسنامه از قبيل:

1: اخذ کارمزد يا هزينه خدمات بيش از سقف نرخ هاي مصوب سازمان تحت 
هر عنوان

2: سرمايه گذاري يا فعاليت در امور خارج از موضوع فعاليت
3: اخذ هرنوع درآمد بدون تصويب نوع درآمد

4: پذيرش اوراق بهادار بدون رعايت ماده 30 قانون بازار اوراق بهادار
ج: عدم ارسال گزارش ها، اطالعات يا اسناد و مدارک مورد درخواست سازمان 
و يا عدم افش��اي اطالعات يا افشاي خالف واقع و يا ناقص تمام يا قسمتي از 
اطالعاتي که تش��کل خودانتظام به موجب قوانين و مقررات مکلف به افشاي 

آن مي باشد.
د: محکوميت قطعي به هر يک از جرايم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق 

بهادار جمهوری اسالمی ايران تحت عنوان مباشرت يا معاونت.
ه���: اجرا يا ع��دم اجراي آن دسته از تصميماتي ک��ه طبق قوانين و مقررات 
ني��از به تاييد، تصويب، موافق��ت يا هماهنگي با سازم��ان دارد بدون رعايت 

تشريفات مقرر.
و: ع��دم اجراي تصميمات سازم��ان درخصوص شرايط احراز و تاييد صالحيت 
مدي��ران ارشد بورس ها، کانون ها، نهادهاي مالي و ساير شرکت هايي که مجوز 

خود را از سازمان يا شورا دريافت نمودند.
ماده5: مجازات هاي انضباطي عبارتند از:

1: اخطار کتبي با درج در پرونده
2: توبيخ کتبي با درج در پرونده

3: تعليق صالحيت از سمت به مدت شش ماه
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4: تعليق صالحيت از سمت به مدت يک سال
5: تعليق صالحيت از سمت به مدت دو سال

6: سلب صالحيت
تبص�ره1: مرجع رسيدگي کننده با توجه به ن��وع تخلف، دفعات تکرار و آثار 

آن، حسب مورد حکم به اعمال يکي از تنبيهات فوق صادر مي نمايد.
ماده6: تکرار اقدامات موضوع ماده 4 اين دستورالعمل يا حسب مورد ميزان 
و نوع آثار اقدامات متخلفانه، حسب تش��خيص هيات مديره سازمان، موجب 
ص��دور حکم تعليق يا سلب صالحيت شخ��ص متخلف از تصدي مديريت يا 

عضويت در ارکان تمامي تشکل هاي خودانتظام مي گردد.
م�اده7: رسيدگ��ي به تخلف��ات اشخاص موض��وع اي��ن دستورالعمل، مانع 

رسيدگي و مجازات آنان مطابق قوانين و مقررات ديگر نمي باشد.

فصل سوم: نحوه رسيدگي به تخلفات

ماده8: مراجع رسيدگي عبارتند از:
1: هيات رسيدگي به تخلفات

2: هيات مديره سازمان
م�اده9: هيات رسيدگ��ي به تخلفات به منظور تکمي��ل تحقيقات مقدماتي، 
رسيدگ��ي بدوي، انجام ساي��ر اقدامات مربوط به تکمي��ل پرونده تخلفاتي و 
صدور راي مقدماتي تش��کيل مي شود. اين هيات مرکب از سه عضو است که 

توسط هيات مديره سازمان تعيين مي شود.
م�اده10: دبيرخانه هيات رسيدگي به تخلفات در سازمان مستقر است و امور 
مربوط را از قبيل تشکيل پرونده، تعيين وقت رسيدگي، دعوت از اعضا، تشکيل 

جلسات و تنظيم آرا انجام خواهد داد.
م�اده11: آن دست��ه از تش��کل هاي خودانتظام که در قال��ب شرکت سهامي 
عام ثبت ش��ده نزد سازمان فعاليت مي نماين��د در صورتي که به عنوان ناشر 
تخلفي را مرتکب شوند به اين گونه تخلفات نيز در هيات رسيدگي به تخلفات 

دستورالعمل موضوع ماده 18 آيین نامه اجرايي 
قانون بازار اوراق بهادار
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موضوع اين دستورالعمل رسيدگي مي شود.
م�اده12: تمامي گزارش هاي تخلفاتي اع��م از گزارش هاي واصله از سازمان، 
بورس ها، کانون ها، تش��کل هاي خودانتظام و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي 
در دبيرخان��ه هيات رسيدگي به تخلفات، ثب��ت و در هيات مطرح مي گردد. 
در صورت ناق��ص بودن پرونده، دبيرخانه با قيد موارد نقص، پرونده را جهت 

تکميل به واحد ارجاع کننده گزارش تخلف ارسال مي کند.
تبص�ره: تش��کل هاي خودانتظام مکلفند تمامي پرونده ه��اي تخلفاتي را که 
خود يا مديران آن ها موضوع آن مي باشند و مطابق ساير مقررات به ويژه ماده 
35 قان��ون بازار اوراق بهادار جمه��وری اسالمی ايران راسا صالح به رسيدگي 

مي باشند، به دبيرخانه ارسال نمايند.
م�اده13: دبيرخان��ه با دستور هي��ات رسيدگي به تخلفات، م��وارد تخلف و 
نسخه اي از مستندات پرون��ده را به اشخاص موضوع رسيدگي ابالغ نموده و 
مهل��ت 10 روزه اي را از تاريخ ابالغ ب��راي دريافت پاسخ منظور مي نمايد. در 
ابالغيه ارسالي بايد قيد شود که شخص موضوع رسيدگي، مي تواند در جلسه 
رسيدگ��ي حاضر شده و دفاعيات خ��ود را مطرح نمايد. تاريخ دقيق جلسه و 
محل آن بايد مش��خص شود. عدم دريافت پاس��خ مکتوب يا حضور شخص، 

مانع از رسيدگي و صدور راي نخواهد بود.
ماده14: هيات رسيدگي به تخلفات، به تخلفات اشخاص موضوع ماده 3 اين 
دستورالعمل رسيدگي و مبادرت به صدور راي مي نمايد. اين راي همزمان به 
شخص يا اشخاص موضوع آن ابالغ و به هيات مديره سازمان ارسال مي شود.

م�اده15: راي هيات رسيدگ��ي به تخلفات ظرف 10 روز از تاريخ ابالغ، قابل 
اعت��راض است. در هر حال هيات مديره سازمان پس از انقضاي مدت مذکور 

حداکثر ظرف دو ماه نسبت به صدور راي قطعي اقدام مي نمايد.
م�اده16: جلسات هيات رسيدگي به تخلفات با حض��ور اکثريت اعضاي آن 
رسمي��ت يافته و مطابق نظ��ر اکثريت تصميم گيري مي ش��ود. کليه اعضاي 
حاض��ر، ذيل صورت جلسه و راي را بايد امض��ا نمايند. در صورت وجود نظر 
مخالف، نظر مزبور در ذيل صورت جلسه درج شده و به امضاي عضو مخالف 
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خواهد رسيد.
م�اده17: آرا ص��ادره بايد مست��دل و مستند به قوانين و مق��ررات مربوط و 
مشتمل بر خالصه اي از شرح تخلف، جريان رسيدگي، دفاعيات و مشخصات 

شخص موضوع رسيدگي بوده و به امضا کليه اعضاي حاضر برسد.
ماده18: به منظور احراز تخلفات موضوع اين دستورالعمل، سازمان مي تواند 
بدون اطالع قبلي از کليه ارکان و بخش هاي تش��کل هاي خودانتظام بازرسي 
ب��ه عمل آورد. تمامي مديران و کارکنان تش��کل  خودانتظ��ام مکلف به ارايه 

کامل و به موقع اطالعات و مستندات الزم به بازرسان سازمان مي باشند.
ماده19: در صورتي که ارکان تشکل خودانتظام از اجراي تنبيهات استنکاف 

نمايند، سازمان مي تواند نسبت به اعمال مقررات مربوط اقدام کند.
م�اده20: در صورتي که در جريان رسيدگي محرز گردد که يکي از اشخاص 
موضوع م��اده 7 مصوبه شم��اره 145275/ت34876ه مورخ 1385/11/07 
هي��ات وزيران در وق��وع تخلف هاي موض��وع اين دستورالعم��ل مباشرت يا 
معاون��ت داشته است، هي��ات رسيدگي ب��ه تخلفات در خص��وص تعليق يا 
سلب صالحيت از ادامه فعاليت نامبرده در تش��کل يا تشکل هاي خودانتظام 
تصميم گيري خواهد کرد. تش��کل خودانتظام موظفند تصميمات سازمان را 
اج��را نمايد. مسئوليت عدم اجراي تصميمات سازمان در اين خصوص حسب 
مورد مشترکا بر عهده باالترين مقام اجرايي تشکل خودانتظام و حسب مورد 

هيات مديره يا هيات عامل و يا شوراي کانون خواهد بود.

دستورالعمل موضوع ماده 18 آيین نامه اجرايي 
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دستورالعمل کميته سازش 
کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

)مصوب 1387/10/10 هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار(

در راست��اي اجراي ماده 36 قانون ب��ازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران 
مص��وب آذر 1384 و بن��د 5 م��اده 7 اساسنامه کانون کارگ��زاران بورس و 
اوراق بهادار، اي��ن دستورالعمل توسط کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار 
پيش��نهاد و در تاريخ 1387/10/10 در 17 ماده و 7 تبصره به تصويب هيات 

مديره سازمان بورس و اوراق
بهادار رسيد.

م�اده1: کليه اصطالحات و واژه هايي که در ماده يک قانون بازار اوراق بهادار 
جمهوري اسالمي ايران مصوب آذرماه 1384 مجلس شوراي اسالمي تعريف 

شده اند، به همان مفاهيم در اين دستورالعمل به کار رفته است.
م�اده2: ب��ه منظور ايج��اد سازش در اختالف��ات ناش��ي از فعاليت حرفه اي 
کارگ��زاران، کارگزار/ معامله گران، بازارگردانان ک��ه بين آن ها با يکديگر يا با 
ساي��ر اشخاص به وجود مي آيد کميته اي تحت عن��وان »کميته سازش« در 
کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار )که از اين پس کانون ناميده مي شود( 

تشکيل مي گردد.
م�اده3: کميته سازش متش��کل از س��ه عضو شامل نماينده ه��اي از بورس 
ذي رب��ط بر حس��ب موضوع اخت��الف به انتخ��اب هيات مدي��ره آن بورس، 
نماينده اي از کانون به  انتخاب کانون و نماينده اي از سازمان به انتخاب هيات 
مديره مي باشد. بورس ذي ربط، کانون و سازمان عالوه بر نماينده اصلي خود، 
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هر يک عض��و علي البدل تعيين و معرفي مي نمايند تا در صورت غيبت عضو 
اصلي مربوط در جلسات کميته سازش شرکت نمايند.

شرايط اعضاي علي البدل همانند اعضاي اصلي است.
تبص�ره1: نماينده بورس از ميان کارکنان خب��ره، مورد وثوق و با تجربه آن 

انتخاب مي شود.
تبص�ره2: نماينده کانون از ميان يکي از اعضاي ارکان کانون، مدير عامل يا 

عضو هيات مديره يکي از شرکت هاي کارگزاري انتخاب مي شود.
تبص�ره3: م��دت ماموريت اعضاي اصل��ي و علي البدل دو س��ال مي باشد و 

انتخاب مجدد آن ها براي دوره هاي متوالي بالمانع است.
تبص�ره4: انتخاب جايگزين ه��ر يک از اعضاي اصل��ي و علي البدل، توسط 

شخص منصوب کننده امکان پذير است.
م�اده4: در موارد زير عضو علي البدل به جاي عضو اصلي در جلسات کميته 

شرکت خواهد کرد:
الف- در صورت وجود عذر موجه، فوت، استعفا يا سلب شرايط عضو اصلي.

ب- قراب��ت نسبي يا سبب��ي درجه اول از هر طبقه بين عضو اصلي با يکي از 
اصحاب دعوا.

ج- دع��واي حقوقي يا جزايي بين عضو اصلي ب��ا يکي از طرفين يا همسر يا 
فرزن��د او مطرح باشد و يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حکم قطعي 

دو سال نگذشته باشد.
د- عضو اصلي، مدير عامل، عضو هيات مديره يا مالک بيش از 5 درصد سهام، 

يکي از اصحاب دعوا باشد.
تبصره: در مواردي که عضو اصلي به دليل يکي از موارد مندرج در بندهاي 
ال��ف تا دال نتواند در جلسه حضور يابد يا به هر دليل عضو اصلي، خود را در 
پرون��ده مطروحه فاقد استقالل بداند موظف است قباًل مراتب را به دبيرخانه 
اعالم نمايد تا از عضو علي البدل جهت حضور در جلسه دعوت به عمل آيد.

ماده5: جلسات کميته با حضور 2 عضو که يکي از آن ها بايد نماينده سازمان 
باشد، رسميت مي يابد. حسب تش��خيص اعضاي کميت��ه، اشخاص ثالث نيز 

دستورالعمل کمیته سازش کانون کارگزاران 
بورس و اوراق بهادار
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مي توانن��د در جلسه به منظور ارايه مش��اوره در حل و فصل موضوع اختالف 
شرکت نمايند.

م�اده6: دبيرخانه کميته س��ازش در محل کانون مستقر است و امور مربوط 
را از قبي��ل دريافت شکايات، تش��کيل پرونده، تعيي��ن وقت جلسه، دعوت از 
تمامي اعضا، تش��کيل جلسات و تنظيم صورت جلسه ها و گواهي هاي سازش 
و ع��دم سازش انجام خواهد داد. مسئ��ول دبيرخانه کميته سازش که توسط 
کان��ون انتخاب مي شود، به عن��وان دبير کميته س��ازش در جلسات شرکت 
خواهد کرد. دبيرخانه کميته سازش، از نظر سازماني زير نظر دبير کل کانون 

فعاليت مي کند.
ماده7: دبيرخان��ه کميته سازش موضوع دعوا را ظرف سه روز کاري پس از 
درياف��ت شکايت به همراه مستندات آن به خوان��ده ابالغ نموده و مهلت ده 
روزه اي را براي دريافت پاسخ تعيين مي نمايد. پس از انقضاي مهلت مذکور، 
در صورت دريافت پاسخ، حداکثر ظرف 3 روز پاسخ مربوطه به خواهان ابالغ 

مي شود. در غير اين صورت، پرونده به کميته سازش ارسال خواهد شد.
تبص�ره: دبيرخانه کميته س��ازش نسخه اي از ادع��اي خواهان و مستندات 
مربوطه را ظرف 2 روز کاري جهت پيگيري امور انضباطي به سازمان ارسال 

مي نمايد.
م�اده8: در صورتي که خواه��ان، پاسخ خوانده را پذيرف��ت، طرفين ضمن 
حض��ور در دبيرخانه ي��ا به نحو مقتضي مراتب س��ازش را اعالم و مستندات 

مربوطه را کتباً به دبيرخانه ارايه مي نمايند.
م�اده9: در صورتي که خواه��ان، پاسخ خوانده را نپذي��رد، دبيرخانه ضمن 
تکمي��ل پرونده و درياف��ت هزينه رسيدگي از خواهان، پرون��ده را به کميته 

سازش ارسال مي نمايد.
تبص�ره1: در صورت��ي که خواه��ان در جواب خوانده پاسخ��ي ارايه ننمايد، 
جريان پرونده تا پيگيري خواهان و پرداخت هزينه رسيدگي متوقف مي شود.

م�اده10: ميزان هزين��ه رسيدگي، به پيش��نهاد کانون ب��ه تصويب سازمان 
مي رسد.
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ماده11: کميته سازش پس از بررسي مقدماتي پرونده، چنانچه تهيه گزارش 
کارشناسي را ضروري تش��خيص دهد، مراتب را به دبيرخانه اعالم مي نمايد. 
پ��س از تهيه گزارش کارشناسي يا در صورت احراز عدم نياز به تهيه گزارش 
کارشناس��ي توسط کميته سازش، دبيرخانه به دست��ور کميته سازش نوبت 

رسيدگي تعيين مي نمايد.
م�اده12: طرفين دع��وا يا نمايندگان آنان پ��س از تعيين وقت رسيدگي در 
جلسه شرکت کرده و در صورت حصول سازش، کميته سازش گواهي سازش 
ص��ادر مي کند و پس از ابالغ به طرفي��ن پرونده را مختومه مي نمايد. در غير 
اي��ن صورت، ضمن صدور گواهي عدم سازش و ارايه به طرفين دعوا و ارسال 
رونوشت ب��ه دبيرخانه هيات داوري، خواهان را جه��ت طرح دعواي خود به 

هيات داوري ارشاد مي نمايد.
ماده13: گواهي عدم سازش شامل مش��خصات اطراف دعوا، موضوع اختالف 
و ادعاي خواهان، پاسخ خوانده و پيشنهادات کميته سازش نسبت به موضوع 
متنازع فيه و در نهايت اعالم عدم امکان حصول سازش بين طرفين مي باشد.

ماده14: اعضاي کميته سازش به عنوان ميانجي گر، موضوع اختالف را براي 
طرفي��ن دعوا تحلي��ل و تش��ريح و در جهت حل و فص��ل مسالمت آميز آن 
تالش مي نمايند. دره��ر صورت، حصول سازش با اعالم رضايت طرفين دعوا 

امکان پذير بوده و کميته حق تحميل سازش بر طرفين را ندارد.
م�اده15: عدم اجراي مفاد س��ازش از سوي هر يک از طرفين به منزله عدم 
س��ازش بوده و به درخواست ه��ر يک از طرفين گواهي ع��دم سازش صادر 

مي گردد.
م�اده16: عدم حضور خوانده پس از سه ب��ار دعوت به جلسه کميته سازش 
و انقض��اي مهلت حداکثر دو ماه، در حکم عدم سازش تلقي مي شود. در اين 
ص��ورت کميته سازش با ذکر داليل و اب��الغ مستندات و صدور گواهي عدم 

سازش، گواهي مزبور را به هيات داوري ارسال مي نمايد.
م�اده17: در صورت تعيين وقت و تش��کيل جلسه و ع��دم حضور خواهان، 
مرات��ب صورت جلسه ش��ده و پرونده تا پيگيري بع��دي خواهان از فهرست 

دستورالعمل کمیته سازش کانون کارگزاران 
بورس و اوراق بهادار
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پرونده ه��اي در جريان خارج مي گردد. طرح مجدد پرونده بعد از يک سال از 
سپري شدن تاريخ دعوت مستلزم پرداخت مجدد هزينه رسيدگي مي باشد.



581بخش  اول  قوانین

ول
ل ا

ص
ف

وم
 د

صل
ف

رم
چها

ل 
ص

ف
وم

س
ل 

ص
ف فهرست موضوعی 

کتاب مجوعه قوانین و 
مقررات بورس کاال



مجموعه قوانین و مقررات بورس کاالي ايران 582



583 فهرست موضوعی کتاب مجوعه قوانین و مقررات بورس کاال

فهرستموضوعی
کتابمجوعهقوانینومقرراتبورسکاال

الف:
1. اختيار خريد 293. 322. 337

2. اختيار فروش 291. 293

3. اختالف 35. 58. 242. 323. 368. 386. 399. 464. 469. 470. 505. 576. 
579 .579 .576

4. ارز 45. 94. 104. 209. 330. 332. 393

5. ارزش افزوده 36. 37. 60. 73. 81

6. اسرار تجاری 39. 40

7. اشخاص خارجی 18. 89. 93. 155. 168. 381

8. اضطرار 25

9. اطالعات نهانی 276. 338. 338

10. اطالعيه عرضه 230. 232. 234. 237. 242. 323. 327. 328. 329. 359. 
524 .370 .370 .369 .368 .366 .365 .364 .361 .360

11. اظهارنامه گمرکی 391

12. اعتبار اسنادی 390. 395. 396

13. اعت�راض 202. 241. 250. 254. 275. 279. 282. 300. 330. 355. 404. 
574 .552 .523 .522

14. اعالميه تحويل 267. 281. 281

15. امحاء اسناد 119. 122. 126. 149
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16. اميدنامه 229. 244. 248. 252. 252. 255. 256. 257. 257. 326. 361. 361. 
362 .362 .361

17. انب�ار 6. 211. 248. 269. 270. 281. 282. 290. 340. 341. 342. 343. 
 .357 .356 .355 .353 .352 .351 .350 .349 .348 .347 .346 .345 .344

 .522 .506

18. انحصار 62. 208. 210. 226. 249. 252

19. انفساخ 229. 236. 236 . 237. 238. 239. 528

20. ايس�تگاه معامالت�ی 334. 334. 335. 414. 417. 471. 472. 482. 512. 
537 .537 .356 .536 .531 .531 .531

ب:
21. بازار جبرانی 267. 277. 285. 

22. بازار سرمايه 77. 82. 83. 340. 353. 358. 373. 414. 421. 503. 519

23. بازارگ�ردان 14. 26. 30. 323. 324. 333. 334. 335. 509. 510. 511. 
515 .514 .513 .512

24. بازار متشکل 56. 57. 77. 78. 112 

25. بازار هدف 390. 391. 399. 504

26. بستن موقعيت 267. 277. 288. 301

27. بيانيه ريسک 267. 272. 298 

28. بورس فلزات 227. 259

پ:
29. پروانه بهره برداری 65
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30. پولشويی 450. 519

31. پيش پرداخت 229. 235. 236. 237

ت:
32. تاالر اختصاصی 414. 432. 472. 480. 482. 531. 535. 537

33. تبليغ 539. 540. 541. 542

34. تحوي�ل 78. 197. 229. 230. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 249. 
 .298 .297 .295 .289 .282 .281 .280 .279 .271 .270 .269 .267 .266
 .348 .346 .341 .337 .336 .335 .331 .330 .328 .326 .325 .324 .323

 525 .505 .504 .413 .369 .365 .364 .360 .357 .356 .351 .350 .349

35. تخصيص 193. 209. 262. 288. 290. 294. 297. 304. 305. 306. 307. 
535 .524 .520 .502 .483 .482 .346

36. تس�ويه 6. 77. 78. 185. 186. 211. 228. 229. 230. 232. 233. 234. 
 .274 .270 .269 .268 .267 .266 .262 .241 .240 .239 .238 .236 .235
 .292 .291 .289 .288 .287 .285 .284 .282 .281 .280 .279 .278 .276
 .322 .321 .317 .316 .315 .314 .307 .305 .301 .299 .298 .297 .295
 .347 .345 .343 .341 .340 .337 .336 .335 .332 .331 .330 .327 .323
 .368 .367 .365 .364 .359 .357 .356 .355 .354 .353 .351 .350 .349

528 .513 .510 .505 .504 .442 .409 .370 .369

37. تسويه اعتباری 211. 228. 233. 234. 262

38. تس�ويه نقدی 228. 233. 234. 267. 279. 280. 281. 282. 289. 297. 
337 .336 .335 .323 .307 .305 .298

39. تسهيم به نسبت 290. 297. 346

40. تشکل خود انتظام 114. 550. 551

41. تعرفه 68. 70. 406
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42. تلورانس 229. 239. 517

43. تنظيم بازار 5. 83. 208. 209. 211

44. تهاتر 59. 64. 163. 437. 441. 446. 562. 565

ج:
45. جريمه 235. 236. 243. 271. 280. 281. 283

ح:
46. حد تخصيص 520. 524

47. حذف سفارش 221. 223. 268. 273. 274. 367. 382. 383. 562

48. ح�راج 213. 214. 216. 221. 223. 224. 226. 262. 267. 268. 274. 
504 .427 .426 .392 .364 .363 .351 .331 .329 .328 .327 .315

49. حس�اب عملياتی 233. 268. 273. 276. 277. 282. 283. 289. 295. 299. 
321 .320 .303 .302 .301

50. حوال�ه 94. 230. 232. 233. 238. 239. 297. 325. 391. 397. 502. 
528 .517

خ:
51. خريد تضمينی 75. 118

52. خري�دار 209. 229. 230. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 
 .291 .282 .281 .275 .270 .269 .268 .267 .263 .262 .243 .242 .241
 .356 .354 .353 .350 .337 .336 .331 .330 .325 .324 .323 .322 .292

369 .368 .367 .366 .365 .364
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53. خطای مجاز 350

54. خود انتظام 111. 112. 114. 550. 551

د:
55. داراي�ی پاي�ه 255. 267. 268. 269. 270. 271. 284. 285. 287. 288. 
 .311 .309 .307 .306 .304 .298 .296 .294 .293 .292 .291 .290 .289

505 .337 .336 .335 .326 .325 .324 .323 .320 .318 .314

56. دامپينگ 61

57. درخواس�ت 19. 23. 27. 39. 43. 60. 99. 103. 105. 108. 109. 110. 
 .197 .178 .175 .174 .169 .168 .167 .161 .150 .146 .143 .122 .121
 .233 .231 .227 .226 .223 .219 .218 .216 .214 .213 .209 .202 .201
 .255 .254 .251 .250 .249 .248 .247 .243 .242 .241 .240 .239 .234
 .297 .296 .291 .290 .285 .274 .273 .272 .261 .260 .259 .257 .256
 .357 .353 .352 .351 .348 .347 .345 .336 .316 .306 .305 .304 .301
 .393 .385 .383 .382 .378 .377 .374 .373 .365 .364 .363 .361 .360
 .522 .521 .510 .473 .469 .468 .463 .462 .459 .458 .433 .404 .396
 .572 .571 .565 .561 .554 .540 .535 .534 .533 .532 .526 .524 .523
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58. دوره تحويل 279. 282. 323. 324. 326. 335

ر:
59. رتبه بن�دی 6. 82. 409. 410. 471. 473. 474. 475. 477. 479. 481. 

501 .499 .497 .495 .493 .491 .489 .487 .485 .483

60. رقاب�ت 58. 62. 81. 208. 210. 211. 216. 222. 226. 366. 367. 368. 
564 .563 .542 .427 .398 .392

61. روز تقويمی 234. 238. 240. 241. 243
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62. روز کاری 231. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 242. 251. 252. 
 .290 .289 .282 .281 .279 .277 .275 .274 .271 .263 .260 .257 .256
 .329 .328 .327 .326 .324 .319 .317 .316 .308 .302 .301 .297 .296
 .429 .370 .365 .364 .362 .361 .357 .355 .353 .352 .337 .336 .330

 523 .474 .431

63. ريسک 187. 267. 270. 272. 277. 293. 298. 529. 584

64. رينگ داخلی 213. 216

65. رينگ صادراتی 235. 504

س:
66. سازمان بورس 6. 9. 13. 33. 56. 57. 58. 77. 78. 79. 102. 119. 123. 
 .263 .259 .244 .230 .228 .183 .179 .171 .157 .151 .137 .133 .127
 .340 .333 .331 .329 .327 .322 .321 .318 .315 .287 .284 .283 .266
 .405 .403 .401 .400 .391 .390 .387 .379 .372 .359 .353 .346 .344
 .470 .465 .458 .456 .429 .428 .418 .417 .412 .411 .410 .409 .407
 .539 .537 .527 .519 .513 .509 .508 .507 .503 .502 .476 .474 .471

576 .570 .557 .549 .545 .544

67. سفارش چينی 562. 563

68. سفارش خريد 262. 278. 284. 292. 298. 300. 323. 366. 367. 497. 
531 .512 .509 .499

69. سفارش فروش 212. 219. 221. 316. 323. 351. 361. 509

 

ش:
70. شبکه بانکی 233. 329

71. شکايت 263. 433
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72. شناسه ملی 343. 348. 450. 514

73. ش�ورای عال�ی ب�ورس 78. 79. 211. 228. 259. 299. 315. 322. 340. 
456 .400

ص:
74. صالحيت حرفه ای 78. 187. 416. 483

75. صورت ه�ای مال�ی 192. 193. 199. 200. 203. 204. 206. 260. 261. 
502 .501 .500 .488 .456 .454 .453 .431 .407

ض:
76. ضمانت نامه بانکی 364. 365

ع:
77. عرضه مازاد 222. 223

78. عمليات مشکوك 43. 122. 128. 129. 130. 147

79. عوارض 37. 60

ف:
80. فسخ 92. 198. 229. 240. 241. 381. 397. 404. 466

81. فروشن�ده 38. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 220. 221. 222. 227. 
 .241 .240 .239 .238 .237 .236 .235 .234 .233 .232 .230 .229 .228
 .316 .292 .291 .288 .282 .281 .275 .270 .269 .267 .263 .243 .242
 .392 .391 .390 .368 .367 .366 .364 .359 .356 .354 .350 .330 .325
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 .561 .545 .528 .524 .518 .517 .399 .398 .397 .396 .395 .394 .393
564

ق:
82. قبض انبار 248. 341. 342. 349. 522

83. قيم�ت پايانی 287. 292. 296. 298. 299. 300. 302. 307. 309. 311. 
510 .505 .504 .337 .336 .330 .325 .324 .323 .319 .312

84. قيمت پايه 209. 210. 316. 364. 365. 367

85. قيمت تس�ويه 267. 269. 274. 276. 278. 279. 280. 281. 282. 285. 
505 .321 .292

86. قيمت تضمينی 75. 117. 118

87. قيمت نهايی 232. 504

ك:
88. کارت بازرگانی 93

89. کارمزد 36. 37. 68. 205. 236. 238. 239. 240. 257. 258. 271. 282. 
572 .515 .513 .352 .344 .343 .335 .334 .320 .319 .318 .297 .292

90. کاالی مازاد 398

91. کاالی مشابه 245. 252

92. کد اقتصادی 343. 521

93. کد تجميعی 214 . 226

94. ک�د معامالت�ی 259. 260. 261. 272. 349. 354. 493. 520. 521. 522. 
535 .525 .523
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95. کد معامالتی خاص 520. 522. 523

96. کد معامالتی عام 522. 523

97. کشاورزی 83. 210. 247. 340. 477. 479. 489. 490. 492. 497. 522. 
591

98. کشف نرخ 213. 220. 226. 364

99. کميته آتی 269. 275. 278

گ:
100. گره معامالتی 284

101. گمرك 398

102. گواهی استاندارد 248

103. گواهی بازرسی 248

104. گواهينام�ه 190. 230. 232. 298. 414. 417. 432. 473. 484. 498. 
499

م:
105. مالکي�ت 80. 188. 269. 270. 290. 307. 317. 342. 353. 354. 357. 

536 .531 .481 .480 .478 .472 .471 .418 .361

106. ماليات 321. 331. 524

107. محرمان�ه 40. 43. 90. 113. 131. 135. 167. 373. 381. 382. 460. 
591 .569 .564 .467

108. محموله 215. 239

109. مزايده 40
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110. مش�تقه 14. 87. 247. 287. 288. 292. 296. 297. 298. 299. 406. 
522 .505

111. مناقصه 40. 53. 69

112. مهلت تسويه 233. 234. 235. 238. 240. 241. 330. 331

113. موعد 22. 169. 193. 199. 234. 282. 283. 308. 338. 357. 368. 512

114. موقعي�ت تعه�دی 266. 267. 268. 269. 270. 276. 277. 279. 280. 
505 .305 .297 .285 .281

ن:
115. نظام قيمت گذاری 40

116. نکول

117. نگهداری سوابق 43. 102. 105. 299. 459. 462

118. نم�اد 166. 178. 213. 214. 215. 217. 223. 224. 225. 226. 257. 
 .310 .307 .305 .302 .300 .294 .293 .288 .285 .284 .276 .271 .267
 .338 .335 .334 .330 .329 .327 .325 .324 .323 .320 .319 .318 .316
 .512 .511 .510 .509 .507 .505 .504 .491 .490 .460 .376 .354 .351

514

119. نمايندگ�ی 186. 201. 245. 246. 247. 377. 431. 432. 433. 472. 
537 .536 .535 .531 .514 .482 .481 .480 .479

120. نهاد مالی 34. 57. 78. 87. 409. 568

121. نوسان غيرعادی 83. 338

و
122. واحد پولی 295. 330. 332. 504. 505



593

123. ورشکستگی 345. 347. 525

ه�:
124. . هيات داوری 282. 357. 368. 433

125. هلدينگ 15. 29. 87

ی:
126. يارانه 59. 61. 68. 74. 75. 209
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